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Med sådan en dato skal der ske et eller andet! Og der er ikke nogen af os, der lige er på vejtil

at blive gift og leveringstiden på børn er både lang og usikker, så vi finder på noget andet: Her
er en række ekstreme tilbud på nogle af vore systemer. Tilbuddene er gældende til d. 1.1. 12
Udnyttelse af disse tilbud sker ved bestilling pr e-mail eller telefon til InfoShare
| Programmernei InfoShares Simpel-serie bygger alle på det sammeprincip: Hvis du med fordel kan benytte edb til i
| en arbejdsopgave, så skal du have et program, der er enkelt at benytte, løser opgaven og giver dig det bedste ,
1 overblik. Ikke et stort system, som med passende videreudvikling og uddannelse kan bringestil at løse opgaven et '
| eller andet sted blandt systemets øvrige muligheder. Small IS beautifull!
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Simpel IndkøbsPlan:

Tilbud: Licenstil 11 afdelinger: 11.111
ex.moms

SIP er udviklet i samarbejde med Nyborg
kommune, som bruger det til de enkelte
plejehjems-afdelingers bestilling af varer i
centralkøkkenet. Automatisk håndtering af
bestillingsfrister, overblik over forbrug og
planlagt forbrug i forhold til budget. Sparer
masser af papir.
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Yderligere oplysninger:

www.infoshare.dk/sip

Simpel Rekvisitions Administration:

Tilbud: Licenstil 11 brugere: 1.111. Licenstil
ubegrænset brug i kommunen: 11.111 ex.
Moms
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Skriv rekvisitioner og send dem pr email og
spar masser af penge til rekvisitionsblokke
med løbende nummerering.
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Yderligere oplysninger:
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www.simpelserien.dk
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Aflevering til Statens Arkiver:

Tilbud: Kontakt os vedr. den konkrete opgave

- så finder vi et godt tilbud.

Det kan være en omfattende opgave at
aflevere data fra et system til Statens
Arkiver.
Vi
har
udviklet
en
række
hjælpeprogrammer, der gør det lidt enklere,
blandt andet at produceretiff filer. Kontakt os
for yderligere informationer.

TIFF
Yderligere oplysninger:

admin@infoshare.dk

Større opgaver

Gratis tilbud pa konkret opgave.
Vi

samarbejder

udviklingsfirmaer,

med

som

vi

to

indiske

benytter

nar

opgaverne
ligger
udenfor
vores
egne
ekspertiser eller kræver flere udviklere. Så
hvis I har en konkret opgave i .net, php.
Smartphone app eller noget helt andet, så

kontakt os for et tilbud på udviklingen.

www.gatewaytechnolabs com

admin@infoshare.dk

Yderligere oplysninger:

Systemoveivågning_l_.

R

Overvagning af max 25 elementer: Gratis
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Vi har indledt samarbejde med Verax
Systems om deres system til overvågning af
netværk, servere og services:

Verax NMS.

Systemet har plugins til stort set hvad som
helst.
Se flere informationer eller log in på et live

demo-system på www.veraxsystems.com/en.
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Yderligere oplysninger:

admin@infoshare.dk

Systemovervågning 2

Gratis prgveinstallation
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Yderligere oplysninger:

InfoShares

N
A

Watchdog

installeres

på

en

Windows Server og overvåger de tjenester,

du ønsker. Systemet består af to dele: En
sladrehank, der fortæller at noget kører og en
overvågningsproces, der sender besked pr
mail eller SMS hvis ikke der kommer besked
fra sladrehanken.
admin@infoshare.dk
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InfoTimetids- og aktivitetsregistrering:

Tilbud: Licens til alle kommunens

medarbejdere: 11.111 kr

InfvShure
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Få overblik over hvor meget tid I bruger på
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Dokamentes W Staten:

forskellige
aktiviteter,
overblik
over
merarbejde m.v. Indbygget opgaveoversigt,
mulighed for integration med journalsystem.
Incl. Opgaveoversigt og kgrselsregnskab.
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derligei'e oplysninger:

www.infoshare.dk (Vores produkter)

Se også vores SMS tidsregistrering:
(kan bl.a. være helt automatisk med en
mobiltelefon med GPS)

www.infotime.dk
(Intet tilbud — det er gratis bortsetfra
forbrugsafregning)

RejsAdm

Tilbud: Licens til alle kommunens

I7 4502, Pt

medarbejdere: 11.111 kr
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RejsAdm har i 15 år været brugt til at sikre
fs

Egne Rejser

korrekt udfyldte rejseafregninger i bl.a.
Udenrigsministeriet. Mulighed for automatisk
rykning, overførsel af data til bogholderi m.v.

Se også vores Smartphoneløsning på
www.infoshare.dk/travelcosts.
FekvonnaneWusoleliabugrpdk A

Yderligere oplysninger:

www.infoshare.dk (Vores produkter)

Multi Point Server

Tilbud: Lån gratis en HP multi seat server og
5 stk t150 forbindelsesboxe i 11 dage ved
bestilling af installations-/undervisnings-

projekt på en af InfoShare løsningerne.

Oplev selv hvordan en enkelt PC snildt kan
bruges til 6 — 8 arbejdspladser.
Mindre strømforbrug, mindre plads, mindre

LAN installation o.s.v. Uhyre velegnet til f.
eks. skoler og biblioteker.
'

Yderligere oplysninger:

www.infoshare.dk (Nyhedsbrev: PC
vejledninger)
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Simpel Udstyrs Registrering:

Licens til 11 institutioner: 11.111, licenstil
ubegrænset brug i kommunen: 22.222 ex.
Moms.

Hold

styr

på

alle

skolers,

bibliotekers,

plejehjems 0,s,v udstyr og supportaftaler.
Brug den indbyggede Helpdisk til registrering
af de oftest forekommende brugerspørgsmål,
registering af udlånt udstyr og opgaver der
ligger hos eksterne partnere.
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Yderligere oplysninger:

www.simpelserien.dk
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Simpel Materiale Styring:

Tilbud: Licens til 1 bruger: 1.111, licens til
ubegrænset brug i kommunen: 11.111 kr
ex.moms.

Hvem skal levere hvad, hvor og hvornår for
at et byggeprojekt, en messedeltagelse, en
konference falder i hak. Og send de behørige
emails til alle involverede, så de ved, hvad
der forventes.

SO
Yderligere oplysninger:

www.simpelserien.dk

Mail-a-web:

Tilbud: Licens til alle kommunens
børnehaver, skoler, forældrebestyrelser,
fritidshjem o.s.v.: 11.111 kr excl. Moms.

Demostefoeningsiden

Problem: I har et fremragende CMS system,
men det er dyrt at holde medarbejdere i alle

Vores glorværdige forening

i

Foreningen Gyldenfryd

|
Danmarksbedste forening

Lo

Yderligere oplysninger:

mindre institutioner uddannet i systemet, da
medarbejderne jævnligt skiftes ud. Lad Mail-

a-web

tage

sig

af

den

del

af jeres

informationsarbejde - så skal børnehaveledere m.fl. bare kunne sende en mail for at
holde forældrene opdateret. Kan integreres
med jeres nuværende system.
Grafisk tilretning til jeres system: 11.111 kr

W rern

www.mailaweb.dk
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