Kontaktperson: Fredrik Olsson
Telefon: 019-36 21 80
e-post: info@treyst.se
Webbsida: http://ordino.treyst.se

Lönsam kommunikation
Genom att låta Ordino samla era gemensamma resurser under ett tak, gör ni det möjligt

Ordinos affärsnytta i er verksamhet

för ert företag att spara både tid och pengar.

• Gör ert företags resurser tillgängliga
för alla användare oavsett geografisk
spridning.

Vår erfarenhet visar att liknande applikationer ofta är för komplexa och dyra. Därför finns
det ett behov av ett verktyg som är både effektivt, användarvänligt och lönsamt. Att
använda Ordino är inte svårare än att surfa på Internet och är optimerat för att hjälpa
användaren.
All information lagras centralt och är ögonblickligen tillgänglig för alla medarbetare. En
avancerad databas säkerställer att lagrad information är korrekt och tillgänglig för
behöriga. Ordino tillhandahåller resurser säkert över er organisations intranät, eller Internet
där hög säkerhet garanteras med kryptering. Ordinos flexibla rättighetssystem ger
möjlighet att begränsa rätt och relevant information till varje person. Ordino är dessutom
det perfekta redskapet för alla ISO 9001/14001-certifierade verksamheter.
Ordino bygger på open source och öppna standarder, för att passa in i befintliga IT-miljöer,
och kunna anpassas till er verksamhets unika krav och förutsättningar. Ni väljer själva om
ni vill driva Ordinos server i den egna server-miljön, eller på colocation med full support.

Från 1.500kr i månaden
Treyst AB !

• Samlar era kunder, leverantörer,
personal och andra nyckelpersoner
och organisationer.
• Överskådlig schemahantering hjälper
er att minimera dubbelbokningar och
obelagd tid.
• Knyter samman nödvändiga resurser
för era projekt, för att kunna följa upp
status, resultat och resursnyttjande.
• Ger er möjlighet att följa upp och
förbättra företagets dagliga arbete
och processer med kontinuerlig
förbättringsrapportering.
• Samlar er dokumenthantering för att
undvika dubbelarbete, och verka för
en enhetlig profil.
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Kontakter

Dokumenthantering

Projekt

Ordino samlar företagets alla kontakter

Låt Ordino samla organisationens alla

Med Ordino får ni koll på uppskattad

under ett tak. Kunder, leverantörer och

elektroniska dokument. Aktuella

och verklig tidsåtgång för era projekt.

de egna anställda organiseras enkelt

dokument är ständigt åtkomliga från

Projekt och underprojekt visas i

efter organisationer och grupper.

kontoret såväl som på fältet. Ordino

gantscheman med tydliga markeringar

Ordinos användare är också kontakter

uppfyller kraven i ISO 9001/14001.

för förbrukad, återstående och

för enklast möjliga administration.

Ordinos kraftfulla rättighetssystem ger

överskjutande tider.

Håll kontaktuppgifter som e-post,

rätt personer tillgång till rätt dokument,

Tilldela projekt kontakter, kalendrar,

telefonnummer, adresser och

och hindrar obehöriga. All information

rapporter och dokument. Ordino gör det

webbadresser centralt uppdaterade, så

överförs krypterad för att garantera att

enkelt att se ett projekts

att aktuella uppgifter alltid är tillgängliga

era offerter, kalkyler och viktiga

resursförbrukning och kostnader.

för de som behöver dem.

affärsdokument är säkra.

Kalendrar

Ordino kan anslutas som en webbmapp

Tid är pengar. Ordinos kalenderfunktion
gör det enkelt att administrera och ha

för att komma åt exempelvis delade
dokumentmallar i Microsoft Office.

Kontakta oss för offert,
demonstration eller mer
information om vad Ordino
kan göra för er verksamhet.

överblick över era bokade tider,
beläggning, kommande uppgifter och
tillgänglig tid.
Koppla berörda kontakter till händelser,
följ upp dem med status och noteringar.
Skapa enkelt återkommande händelser,
och exportera kalendrar till mobila
enheter för att ha dem tillgängliga även
utan internetuppkoppling.
Ordino kan visa en eller flera kalendrar
samtidigt för optimal översikt över
verksamhetens beläggning och
minimera risken för dubbelbokningar.

Rapporter
Följ upp och förbättra er verksamhet
och dess processer med Ordinos
funktioner för rapport- och ärendehantering. Rapportera förbättrings-

Ordino bygger på open source och öppna standarder. För en leverantörsoberoende

förslag, frågor, felaktigheter, eller varför

stabil grund, obehindrade möjligheter att vidareutveckla, och integrera i era system.

inte beröm, till ansvariga. Systemet
uppfyller kraven i ISO 9001/14001 för
avvikelserapportering.
Med Ordino blir det lätt för alla berörda
att följa ett ärendes alla steg från
rapportering till avslut.

Treyst AB !

"Om jag sett längre än andra beror det på att jag stått på giganters axlar."
- Sir Isaac Newton
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