
OfficeAssist Resursbokning
ScandiSofts Resursbokning bygger på
Microsoft .Net och är helt webbaserat. Enkelt
att installera, ta i bruk, uppdatera och
administrera.

Gränssnittet är utformat med användarnas
synpunkter som basis. Grundläggande
funktioner som att boka resurser tar några
minuter att lära sig.

Single Sign On
Systemet kan köras helt under Windows
Authentication (SSO) eller med login och
lösenord. Användardatat går att automatisera
genom hämtning från LDAP-kataloger (ex.
Active Directory) eller från andra källor som
personalsystem eller databaser.
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Administration
Via rollsystemet kan administrationen fördelas
på det sätt som passar för varje organisation,
till exempel kan en enhet adminstrera sina egna
resurser. Åtkomsten till de enskilda resurserna
kan styras på olika sätt som begräsning hur långt
fram i tiden det går att boka eller vilka veckodagar
och tider som resursen kan bokas.

För att underlätta för receptionister och andra att guida
besökare finns en dagsöversikt över bokade resurser.
För att optimera användningen av resurserna finns en
beläggningsrapport med olika alternativ.

Support
En av hörnstenarna i vårt kvalitetstänkande
är att tillhandahålla verkligt bra support till
våra kunder. För de flesta av våra kunder
är support efter köpet minst lika viktig, om
inte viktigare än köpet av produkten. Vid
köp av våra produkter ingår alltid fri
support under en period i köpet. Villkoren
framgår av offerten och/eller
leveransavtalet.

Supportavtalet utformas efter varje kunds
individuella behov där support online eller
telefon kan vara ingående delar. I avtalet
kan även uppdateringar ingå.

Tillgängligt och säkert
Systemet har en rollbaserad hantering av behörigheter
med möjlighet att skapa egna roller och detaljstyra
rollernas behörigheter. En användare kan tillhöra en eller
flera roller och respektive roll kan tilldelas behörighet till
eller flera grupper med resurser.

Dubbelbokningar är inte möjliga och användare kan
inte radera andras bokningar.

Användarna ser direkt vilka resurser som är ledig, de kan
boka och ändra sina egna bokningar. Bokningssystemet
kan utvidgas med en modul för bokning av catering med
separat gränssnitt för en eller flera leverantörer av
catering eller andra tjänste/varuleveranser.


