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Enkelt  Tillgängligt  Flexibelt
Alltid aktuell bokningsinformation  

med Artologik EZbooking



ger dig koll!

Artologik EZbooking är det webbaserade bok-
ningsprogrammet som hjälper er att få ordning 
på alla bokningar. Ni ser snabbt och enkelt be-
läggningen på olika objekt och dubbelbokning-
ar blir ett minne blott.

Lätt att använda 
EZbooking har ett användarvänligt gränssnitt som gör 
det enkelt att arbeta i programmet.

Anpassa systemet för din organisations be-
hov och förutsättningar 
EZbooking är mycket flexibelt, vilket i sin tur innebär 
stora anpassningsmöjligheter.

Begränsa vem som får boka vad – och när 
Programmets behörighetsstyrning gör att ni på ett enkelt 
sätt kan bestämma vem som får boka vad, under vilka 
tider – och till vilket pris.

Välj vilken kalendervy som visas
Programmet låter er välja vilka av dess sex olika 
kalendervyer som ska visas för användarna och vilken 
information som syns i den.

Boka – var du än befinner dig 
EZbooking är inte bara webbaserad, utan har även ett 
mobilt gränssnitt, vilket innebär att ni kan göra era bok-
ningar närhelst och varhelst ni vill!

Smart sökfunktion 
EZbookings smidiga sökfunktion låter dig söka bland 
lediga objekt, samt bokningar.

Mejlfunktion 
På ett enkelt sätt ställer du in om exempelvis e-post-
meddelande med bokningsbekräftelse eller påminnelse 
ska skickas ut.

Exportera bokningar till extern kalender
Ställ in så att bokningarna automatiskt hamnar i din Out-
look-kalender, eller annan extern kalender som stöder 
iCalendar-format.

Informativa rapporter 
Med bara några klick skapas rapporter, t ex underlag för 
utnyttjandegrad eller fakturering.

Anpassa EZbooking till just er verksam-
het med tilläggsmoduler som ni kan 
bygga ut programmet med. De finns 
som plug-in och det går enkelt att kom-
plettera med de funktioner som kan hjäl-
pa er bokningshantering att bli ännu mer 
effektiv!

EZ-Equip 
Bokning av extrautrustning
Behöver ni boka en projektor och en dator till 
mötet i konferensrummet? Med tilläggsmodulen 
EZ-Equip kopplar ni enkelt extrautrustning till era 
objekt; en släpvagn blir t ex bokningsbar tillsam-
mans med bilen och en projektor tillsammans 
med konferensrummet. 

EZ-LDAP 
Katalogtjänst
Med hjälp av vår LDAP-koppling kan ni under-
lätta administration, hantering och validering av 
användare. Den gör det också möjligt att skapa 
en användarmiljö med single-sign-on. En koppling 
till en katalogtjänst, som Active Directory, gör att 
dubbeladministrering kan elimineras eftersom an-
vändaruppgifterna uppdateras per automatik.

EZ-Order
Beställningsmodul
Kaffe och kaka till eftermiddagsmötet, eller 
kanske pennor och papper? Beställ direkt via 
EZ-Order, separat eller samtidigt som bokning-
en görs. I rapportdelen kan ni sedan ta fram 
listor med utvald information för specificerade 
tidsperioder, för exempelvis interndebitering.

EZ-Visit
Besöksregistrering
Komplettera EZbooking med en besöksregistre-
ringsfunktion. Det går lika bra att registrera gäster 
och besökare fristående, som i samband med att 
bokningen görs. Receptionen vet då vilka besö-
kare som väntas och kan även skriva ut besökse-
tiketter direkt från programmet.

EZ-Outlook
Integrera med Outlook
Gör bokningar direkt i Outlook-kalendern. Pro-
grammen synkroniseras och håller alla ändringar 
aktuella.
 

Läs mer om tilläggsmoduler och 
EZbooking på www.artologik.com!
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Tekniska krav 
Om ni hyr programmet är en webbläsare det 
enda som krävs. För köplicens se tekniska krav 
nedan.

Webbläsare
För att kunna göra bokningar krävs Windows 
Internet Explorer 11, Mozilla Firefox eller Google 
Chrome.  

Hyrlicens 
Det är lättast att använda programmet genom 
att hyra det och låta oss ansvara för driften. Pro-
grammet finns på Artisans server och ni behöver 
inte ta notis om nedanstående tekniska krav. 

Köplicens för egen installation 
Webbserver 
Programmet installeras på webbserver som 
måste uppfylla följande krav: 
Operativsystem: Windows Server 2003, 2008, 
2008 R2
Webbserverprogram: IIS6, IIS7, IIS7.5
Övrigt: CGI, ISAPI och .NET Framework 3.5 SP1 
måste vara installerat.

Databas 
Programmet arbetar mot någon av följande 
databasservrar (databaser): 
MS SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, 
MS SQL-Express

Licensstorlekar 

Vilken licens ni behöver beror på vilken typ av 
organisation ni har. Licensens olika storlekar reg-
lerar hur många objekt som kan kopplas, samt 
hur många användare man kan ha. 

Följande licensstorlekar finns: 
Light: Riktar sig till det lilla företaget eller en av-
delning i en större organisation. Användarantalet 
är begränsat till 25 användare och objektantalet 
till 10.

 
Standard: Riktar sig till det mindre företaget 
eller organisationen, eller en avdelning i en större 
organisation. Användarantalet är begränsat till 
50 användare och objektantalet till 20.

Enterprise: Riktar sig till större företag och 
organisationer. Användarantalet är begränsat till 
200 användare och objektantalet till 50.
 
Global Edition: Denna licens är obegränsad 
vad gäller användartal och objekt. 

Priser
Hyrlicens EZbooking
Uppläggningskostnaden är 1 490 kr. En hyr-
licens inkluderar både fri teknisk support och 
uppdateringar.

Månadshyra
Light:         670 kr/mån 
Standard:      1 050 kr/mån 
Enterprise:     1 440 kr/mån 
Global      2 390 kr/mån

Köplicens 
Light:              6 375 kr
Standard:                           12 750 kr 
Enterprise:           19 125 kr 
Global:                 38 250 kr

Tilläggsmoduler

EZ-Equip  Hyra            Köp 

Light:  110 kr/mån         1 950 kr 
Standard:  250 kr/mån         4 250 kr 
Enterprise:  500 kr/mån         8 500 kr 
Global:  990 kr/mån       17 000 kr 

 

EZ-LDAP  Hyra            Köp 
Light:   110 kr/mån         1 950 kr 
Standard:  250 kr/mån         4 250 kr 
Enterprise: 500 kr/mån         8 500 kr 
Global:  740 kr/mån       12 750 kr

 

EZ-Order  Hyra            Köp 
Light:  110 kr/mån         1 950 kr 
Standard:  250 kr/mån         4 250 kr 
Enterprise:  500 kr/mån         8 500 kr 
Global:  740 kr/mån       12 750 kr

 

EZ-Visit  Hyra            Köp 

Light:   110 kr/mån         1 950 kr 
Standard:  250 kr/mån         4 250 kr 
Enterprise: 500 kr/mån         8 500 kr 
Global:   740 kr/mån       12 750 kr

Samtliga priser är exkl. moms. Vi reserverar oss 
för eventuella prisändringar.  
 
För aktuella priser se www.artologik.com.

Support och garanti 
Artologik EZbooking är enkel att använda, men 
det kan trots det uppstå frågor. Om du stöter på 
tekniska problem som rör själva programvaran 
kan du söka svar i FAQ:en i vår helpdesk på 
http://helpdesk.artologik.net.

När du köper ett program ur Artologikserien 
har du dessutom alltid 1 års garanti, räknat från 
fakturadagen, avseende utlovade funktioner. 
Du kan också köpa ett serviceavtal som löper 
årsvis. Det finns serviceavtal både för program-
met och dess tilläggsmoduler. Se fullständig 
prisinformation på www.artologik.com.

Serviceavtal innebär:
• Alltid tillgång till senaste versionen
• Fri tillgång till telefonsupport
• Fri tillgång till online-support
• Fri hjälp via vår helpdesk inom ett arbetsdygn
• Garanti för utlovade programfunktioner
• Uppbytesgaranti till större licens – betala 
endast mellanskillnaden

Priser för serviceavtal årsvis 
Hyrlicens EZbooking

Serviceavtal ingår i hyreskostnaden.

Köplicens EZbooking 

Light:       1 275 kr/år 
Standard:                      2 550 kr/år 
Enterprise:      3 825 kr/år
Global Edition:                     7 650 kr/år

Utbildning
För att du snabbt ska komma igång med 
programmet erbjuder vi utbildningar. Välj mellan 
halv- och heldag. Med modern teknik kan vi 
även hålla utbildningar på distans. Läs mer på 
www.artologik.com

Vill du veta mer? 
På vår webbplats www.artologik.com finner du 
ytterligare information om programmet. Där kan 
du också beställa en testplats. 

Självklart är du även välkommen att höra av dig 
till oss!

Testa våra program kostnadsfritt på www.artologik.com

Artisan Global Media, Videum, 351 96 Växjö  
Tel: 0470 53 85 50   

Webbplats: www.artologik.com   
E-post: info@artologik.com

 
Försäljningskontakter: 

Frankrike Tel: +33 183 79 00 08, Tyskland Tel: +49 69 12 00 67 30  
Storbritannien Tel: +44 20 34 55 03 89, Spanien Tel: +34 911 86 88 29

Det enkla är det smarta
Administrativa program direkt i din webbläsare

Allmän information om programmet


