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Project Manager är verktyget som skapar 
ordning och reda bland alla projektinriktade 
arbetsprocesser, samtidigt som dina med-
arbetare får ett smidigt och enkelt verktyg 
för tidsredovisning.

Lätt att lära sig och lätt att använda
Programmet är helt webbaserat, smidigt och intuitivt. 
Programmets mobilläge gör det smidigt även från 
surfplatta och smart telefon. Programmet är så 
enkelt att dina medarbetare kommer igång med 
användningen på fem minuter.

Enkel registrering
Registrera tid, varor, externa tjänster och resekost-
nader som det passar dig bäst; per dag eller vecka. 
Programmet har även en tidtagarfunktion för den 
som ofta byter uppdragsgivare under arbetsdagen. 
Du kan ange vilken attestering som krävs innan 
registreringen tas upp på faktura- och löneunderlag.

Projekthantering
Du får överskådlig projektinformation utan tung 
och svår administration. Projektet delas upp i faser 
och aktiviteter. Deltagare kopplas till varje enskild 
aktivitet.  Tid planeras för respektive deltagare och 
aktivitet samtidigt som du har koll på dina med-
arbetares beläggningsgrad. Programmet gör det 
lätt att kalkylera med och jämföra kostnads- och 
prismodeller.

Anpassade rapporter
Du kan utgå från en tidsperiod, ett projekt, löner 
eller resultat. Programmet ger dig stora möjlig-
heter att komponera rapportinnehåll efter tycke 
och smak. Samla sedan dina favoritrapporter 
under en och samma flik och du kan enkelt följa 
att projekten ligger i fas med planeringen. Med 
hjälp av resultatrapporten kan du detaljstudera 
utfall kontra planering.

Underlag och fakturering
Registreringar samlas till ett fakturaunderlag. Av-
gör sedan hur mycket av informationen som ska 
presenteras på fakturan. Registrera betalningar 
och sök i fakturajournaler. Vill du inte använda hela 
faktureringsmodulen, ges möjlighet till exporter 
från olika steg i processen.

Administration
Ett stort antal inställningsmöjligheter gör att systemet 
anpassas för er verksamhet. Kalendrar håller reda 
på normal arbetstid, helger och ledigheter. Olika 
register hanterar kunder och leverantörer med 
mera.

Med olika tilläggsmoduler har du möj-
lighet att anpassa ProjectManager till 
just er verksamhet.

PM-LDAP
Katalogtjänst
En koppling till en katalogtjänst (exempelvis 
Active Directory) gör att alla användarupp-
gifter hämtas automatiskt från ett register. 
Dubbeladministration elimineras och upp-
gifterna kan enkelt hållas uppdaterade. Med 
hjälp av vår LDAP-koppling kan du skapa 
en användarmiljö med ”single sign-on”.

PM-Flex
Flextidshantering
PM-Flex gör det möjligt för medarbetaren 
att enkelt hålla ordning på sin flextid, komp-
tid och övertid. PM-Flex ger ekonomiper-
sonalen möjlighet att direkt se detaljerade 
sammanfattningar över vilka som ska få 
övertidsersättning utbetald.

PM-EcoSync
Integrering med ekonomisystem
ProjectManager kan integreras med olika 
ekonomisystem genom modulen PM-
EcoSync. Med modulen kan man synkroni-
sera kunder, projekt, artiklar och generera 
fakturor med automatik i ekonomisystemet. 
Vi anpassar modulen till er organisations 
processflöden och ekonomisystem. Ett 
färdigt integrationspaket finns idag för 
VISMA Administration 1000/2000 och XOR 
Compact.

PM-Salary Export
Export av löneunderlag till lönesystem
Från ProjectManager kan man exportera 
underlag för löner till lönesystem. I under-
laget kan även resekostnader och andra 
utlägg ingå. Exporten sker i olika format 
beroende på lönesystem. Idag finns det 
klara exportfiler för SIE-4 format, VISMA och 
Hogia Lön.

Läs mer om ProjectManager och tilläggs-
moduler på www.artologik.com
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Köp
  4 250 kr 
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Artisan Global Media, Videum Science Park, 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

Tekniska krav
Om ni hyr programmet är en webbläsare 
det enda som krävs. 

Webbläsare
(Gäller för både hyr- och köplicens.)

  � Windows Internet Explorer 11
  � Mozilla Firefox
  � Google Chrome

Planering via Gantt-schemat innehåller 
Java-applets och kräver Windows Internet 
Explorer 9, 10, 11 eller Mozilla Firefox med 
JAVA Runtime. 

Hyrlicens
Det är lättast att använda programmet 
genom att hyra det och låta oss ansvara 
för driften. Eftersom programmet finns 
på Artisans datacenter behöver ni inte 
ta notis om nedanstående tekniska krav. 
Artisans datacenter är inhyrt i en modern 
datorhall i Växjö och vi ansvarar själva för 
driften. Vi håller hög säkerhet och garanterar 
en tillgänglighet på 99,9%.

Köplicens för egen installation
Webbserver
Programmet installeras på en webbserver 
som måste uppfylla följande krav:
Operativsystem: 

  � Windows Server 2008 (32- eller 64-bitars 
operativsystem), 2008 R2, 2012 eller 
2012 R2

  � Webbserverprogram: IIS7 eller senare
Installationer:

  � CGI, ISAPI och ASP.NET
  � NET Framework 3.5 SP1
  � NET Framework 4.5 eller senare 

Hårdvara:
  � Hårddiskutrymme: 10 GB
  � RAM: 2 GB

Webbservern måste kunna göra en 
koppling till SQL-servern genom OLE DB 
och ODBC.

Databas
Programmet arbetar mot någon av följande 
databasservrar/databaser:

  � MS SQL Server 2008 eller senare
  � MS SQL-Express (begränsad SQL-server)

MS SQL Management Studio måste vara 
installerad för att hantera databasen.
Hårdvara:

  � Hårddiskutrymme: 4 GB
  � RAM: 4 GB

Licensstorlekar
Licensstorleken avgör antalet aktiva an-
vändare. Det finns ingen annan begränsning 
och det är ingen skillnad på funktionalitet.

Följande licensstorlekar finns:
Light: Riktar sig till ett mindre företag eller 
en avdelning i en större organisation. An-
vändarantalet är begränsat till 10 användare.

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

Enterprise: Riktar sig till det större före-
taget. Användarantalet är begränsat till 40 
användare.

ExtraPack: Det går att bygga på 
Enterprise-licensen med +10 användare åt 
gången, om ni behöver lägga till användare.

Priser
Hyrlicens ProjectManager
Uppläggningskostnaden är 1 790 kr. En 
hyrlicens inkluderar fri teknisk support och 
uppdateringar.

Månadshyra
Light:                     730 kr/mån
Standard:               1 340 kr/mån
Enterprise:              2 290 kr/mån
ExtraPack:       330 kr/mån

Köplicens
Light:    7 650 kr
Standard: 19 125 kr
Enterprise:  38 250 kr
ExtraPack:   7 650 kr

Tilläggsmoduler
PM-Flex  Hyra  
Light:  250 kr/mån          
Standard: 500 kr/mån  
Enterprise: 740 kr/mån 
PM-LDAP Hyra   
Light:  110 kr/mån 
Standard:  500 kr/mån 
Enterprise: 740 kr/mån

Integrering
PM-EcoSync  2 990 kr/år
PM-Salary Export  2 990 kr/år

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

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

När du köper ett program från Artologik-
serien har du alltid 1 års garanti, räknat 
från fakturadagen, avseende utlovade 
funktioner. Till er som köper en licens 
för egen installation, lämnar vi en 
installationsgaranti som innebär att 
vi återköper programmet om det inte 
fungerar i er miljö.

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 ProjectManager
Serviceavtal ingår i hyreskostnaden.

Köplicens ProjectManager
Light:   1 275 kr/år
Standard:  3 825 kr/år
Enterprise:  7 650 kr/år
ExtraPack: 1 275 kr/år

Utbildning 
För att du snabbt ska komma igång med 
programmet erbjuder vi olika utbildningar. 
Välj mellan halv- och heldag, på distans 
eller på plats antingen hos oss eller hos er. 
Läs mer på www.artologik.com.

Vill du veta mer?
På vår webbplats www.artologik.com 
finner du ytterligare information om pro-
grammet. 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

Det enkla är det smarta
Administrativa program direkt i din webbläsare

Allmän information om programmet


