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ENKLA OCH SMARTA WEBBASERADE
PROGRAM SOM VERKLIGEN FUNGERAR I
PRAKTIKEN.
Vår tanke när vi började utveckla våra webbaserade program var att göra dem
användarvänliga, enkla och smarta. Enkelheten står inte i motsatsförhållande till
intelligensen i programmen. Vi lever nämligen efter devisen att den intelligenta
enkelheten också är den smarta lösningen.
Fördelarna med Artologik®
• Alla Artologikprogram är webbaserade och kräver ingen extra installation. Du når
dem snabbt via internet. Du kan jobba var som helst – och när som helst.
• Det är lätt att arbeta med våra program, vi har alltid användarvänligheten i fokus.
• Uppdateringar och förändringar av programmen sker centralt på en webbserver.
Det sparar tid och pengar, jämfört med att göra jobbet på varje enskild dator.
• Programmen är ﬂerspråkiga och det går utmärkt att arbeta på olika språk i samma
program samtidigt.
• Alla Artologikprogram kan enkelt integreras med beﬁntliga intranät och extranät.
Kort sagt: Artologikprogrammen är utvecklade på användarens villkor för att fungera i
praktiken.

Artologik Survey&Report är enkätverktyget som låter dig tränga ner på
djupet och få fram exakt den information som är central för dig och din
organisations verksamhet.

Artologik HelpDesk är ett enkelt
och lätthanterligt program för support och ärendehantering. Förutom
FAQ får du också tillgång till smidiga
funktioner som en kunskapsdatabas
och SLA.

Artologik EZbooking är bokningsprogrammet som hjälper er att få
ordning på alla era interna bokningar,
vare sig det gäller lokaler, personer
eller föremål.

Med programmet hanterar ni både
interna och externa supportfrågor, och
tack vare att all kundkommunikation
sparas kan kunskap och erfarenhet
som ﬁnns i organisationen utnyttjas
ännu bättre.

Programmet gör det möjligt att antingen boka via kalender, eller genom
att göra en objektsökning. Eftersom
all information är centraliserad har ni
alltid tillgång till de senaste uppgifterna och styr enkelt vem som kan boka
vad – och när.

”Programmet är lättarbetat och logiskt uppbyggt och har en jättebra
hjälpfunktion. Skulle man mot förmodan köra fast är supporten underbar
– vänligt bemötande, kunniga och
snabba.”

”På Scania har vi ett mycket brett
användningsområde för HelpDesk.
Det var väldigt enkelt att komma
igång och programmet underlättar
enormt för oss.”

”EZbooking är användarvänligt, ﬂexibelt och ger en god överblick. Supporten är också mycket bra och vi får
alltid ett snabbt svar, närhelst en fråga
dyker upp.”

ULF BENDELIN, REGION GOTLAND

ULF OLSSON, SCANIA

Du skapar enkelt dina enkäter och
när respondenterna har svarat sammanställs rapporten med bara några
få klick. Artologik Survey&Report ger
dig tillgång till de svar som din organisation behöver!

Artologik ProjectManager gör projektstyrning till en smidig process och
ger en praktisk överblick över organisationens verksamhet. Du har alltid
tillgång till aktuell information om beläggningsgrad och resursutnyttjande.
Du får en god överblick över hur projekten fortskrider och kan även skapa
löne- och fakturaunderlag, samt fakturera, direkt från programmet. Det
blir inte enklare än så!

MONIKA FOLINI, ZÜRICH UNIVERSITY

Artologik TIME gör tidsredovisningen
så smidig att den verkligen blir gjord!
Du kan redovisa din tid varhelst du
beﬁnner dig, så länge du har tillgång
till en dator med internetuppkoppling.
TIME hjälper projektledare och projektdeltagare att hålla koll på hur tiden
nyttjas i de olika projekten. Programmets rapportfunktion gör det också
möjligt att med bara några få klick
skapa faktura- och löneunderlag.

”Rapporterna och den detaljerade
informationen kring planerad och använd tid hjälper oss att planera nya
projekt på ett bättre sätt.”

”SERVIO A/S använder programmet
för att registra tid på våra kunder –
så att vi vet exakt tidsåtgång för varje kund. Vi är nöjda med programmet
och rekommenderar det till andra.

LILIAN ZWEIFEL,
STÄMPFLI PUBLIKATIONEN AG

METTE BRITT NIELSEN,
SERVIO A/S

OM OSS
Artologik-serien utvecklas och säljs av Artisan Global Media. Vi är ett småländskt företag med kontor i Växjö och
Oskarshamn.
”Enkelhet på ett smart sätt” är ledstjärnan som följt oss sedan starten 1995. Webbapplikationer ska vara enkla
att använda. Därför kännetecknas våra lösningar och program av användarvänlighet, funktionalitet och ﬂexibilitet.
Artologikprogrammen är ﬂerspråkiga och används i ﬂer än 30 länder.
Våra kunder ﬁnns inom både offentlig och privat sektor. Vårt uppdrag är att öka er lönsamhet genom
förenklade informationsﬂöden. Vi gör webbaserade programvaror begripliga.
Vi vill att du som kund ska vara nöjd och vi tror på ett helhjärtat engagemang, från den första kontakten till leverans
och support. För att du ska känna dig trygg i att programmen är vad du söker, erbjuder vi alltid en gratis fullversion
under 30 dagar så att du kan utvärdera produkterna i lugn och ro.
Läs mer på www.artisan.se

Tekniska krav
Hyrlicens

Om du hyr programmet är en webbläsare det enda som behövs.

Köplicens för egen installation

Se vår webbplats för speciﬁkation av
systemkrav för de olika programmen.

Storlekar

Artologikprogrammen ﬁnns i olika
storlekar. Vilken storlek som passar
bäst beror på organisationen och dess
komplexitet.
Läs mer på www.artologik.com.

Support och garanti

Du har alltid 12 månaders garanti
på programmet avseende utlovade
programfunktioner. Utöver detta kan du
köpa serviceavtal där support ingår.

Vill du veta mer?

På vår webbplats ﬁnns ytterligare
information om de olika programmen.
Där kan du också testa en fullversion av
programmen, gratis i 30 dagar.
Välkommen att kontakta oss!

Serviceavtal

Med vårt serviceavtal får du alltid:
•
•
•
•
•

Tillgång till senaste version
Telefonsupport (vardagar)
Support via webben och e-post
Garanti för utlovade
programfunktioner
Uppbytesgaranti till större licens
- betala endast mellanskillnaden.

Artisan Global Media
Videum Science Park, 351 96 Växjö
Tel: 0470 53 85 50
www.artologik.com
info@artologik.com

Testa våra program gratis på www.artologik.com.

Internationella försäljningskontakter:
Frankrike Tel: +33 170 38 54 41, Tyskland Tel: +49 40 32 00 54 36
Storbritannien Tel: +44 20 34 55 03 89, Spanien Tel: +34 911 86 88 29

