Inventariesystem - EasyApp

EFTER MOLN KOMMER SOLSKEN
EASYAPP GÖR DET ENKELT
Stresspåslaget när projektorn är på vift och konferensgästerna står i entrén,
uppgivenheten när du hittar en elevdator på skolgården.
Med ett bra inventariesystem minimerar du problemen, du hittar snabbt
projektorn till konferansen och kan lämna skoldatorn till en glad elev.
Med vår molntjänst EasyApp ﬂyttar du enkelt ut kontrollen direkt i verksamheten. Via mobilen kan du snabbt ta reda på
var ett objekt hör hemma eller vem som sist använde det.
EasyApp är ett ﬂexibelt, användarvänligt och anpassningsbart system. Med sin enkla administration, snabba
implementering och konﬁguration så får du mervärde från första stund.

Dynamiska fält/ ﬂikar

Skapa enkelt dina
egna rapporter

Säkerställd drift 24/7
backup varje natt.

Kopplingar
import/export

Säker lagring av
information

ÄLSKA INVENTERING - DELAD KOLL GER DUBBEL KOLL.

Man kan göra det enkelt för stunden
eller så gör man det alltid!
Det ﬁnns många tillfällen när EasyApp kan förenkla
ute i verksamheten. Behöver du veta vem som äger
ett visst objekt? Logga in i mobilen, plattan eller
datorn och du får svar direkt. Du kan även ändra
status eller ﬂytta ett objekt t.ex.
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EasyApp
Några fördelar med molnbaserat inventariesystem

! Du behöver inte installera eller uppgradera.
! Arbeta från vilken dator/telefon/platta du vill.
! Åtkomst till systemet var som helst i organisationen.
! Vi sköter säkerhet och backup till dig.
! Systemet är tillgängligt dygnet runt.
! Integration/kopplingar sker automatiskt.
! Obegränsat antal registerposter.
! Kostnadseﬀektivt.

! Molnbaserad hantering till låg kostnad.
! Helt anpassningsbar proﬁl, funktion och färgsättning.
! Integration
! Implementerat och konﬁgurerat på bara några timmar.
! Support och backup ingår.
! Mobilanpassad plattform.
! Hög ﬂexibilitet och tillgänglighet.
! Fast lågt pris per användare.

Hör av dig med dina frågor och önskemål så hjälper vi dig hitta rätt lösning!

Genom att använda en streckkodsläsare eller smartphone
sker all avläsning och överföring helt digitalt. Det reducerar
risken för fel i samband med inventering av märkta objekt.
Streckkodsinventering sparar tid och höjer kvalitén jämfört
med manuell inventering.
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