Alt kan bli bedre og morsommere
– bare vi gjør det sammen
IT virksomheter med fokus på
vekst -og arbeidsmarkedsbedrifter

PREGO SAMARBEIDSGRUPPEN

WIS – Wade Information System

Vårt mangfold - Din styrke!
Om Wis Tiltak (www.wis.no/tiltak)
Med personal - og saksbehandlingssystemet Wis Tiltak får
du et program som har fokus på tre ting:
1. Skjematikk og loggføring i forhold til tiltaksdeltakere
og NAV
2. Fraværsføring med automatiske NAV rapporter
3. Timeregistrering
Lav brukerterskel, samt en pris på 1.100,- kr pr måned
gjør det lett å komme i gang. Support og nye versjoner er
inkludert i prisen.
På www.wis.no/tiltak kan du laste ned
Wis Tiltak og prøve det i 2 måneder.

Om WIS (www.wis.no)
WIS utvikler programvare - på oppdrag og egne løsninger
som vi selger.
Når stortinget legger fram tall fra grunnskolen, er det vi
som hvert år siden 1992 har samlet inn og presentert disse
tallene med GSI.
• Mer enn 700 grunnskoler holder orden på sine
elever med Wis Skole.
• Alle folkehøgskoler bruker NAVI som sitt
skoleadministrative system.
• Over 50 bedrifter bruker personalprogrammet Wis
Tiltak
• Flere tusen brukere på Internett plattformen
WisWeb.
Vi er 13 ansatte og holder til på Kyrksæterøra i SørTrøndelag, og har kunder i inn- og utland.

Hemne Næringshage, Hollaveien 2, 7200 Kyrksæterøra
Tlf.: 72 45 01 90, E-post: wis@wis.no

Virtuelle servere og desktoper i skyen.

A:Mail – mye mer enn bare
e-post!

√√ Unngå å investere i
unødvendig hardware. La
dataparken vokse i takt
med faktiske behov.

Få full kontroll på e-post,
dokumenter og møter. Alle i
bedriften er alltid oppdatert.
Del e-postmapper, kalendere,
kontakter, dokumenter, filer,
og oppgaver med andre.

Strativo Desktop: Bruk
regnskapsprogrammet ditt via
3G!

√√ Epost, dokumentarkiv og
kalenderdeling i skyen.

√√ Tilgjengelighet fra hvor
som helst fra hva som
helst.

√√ Full integrasjon mot
Microsoft Outlook og
Mac.

√√ Standard drift og Norsk
support er inkludert i
tjenesten.

√√ Støtter de fleste mobiler
og tablets. iOS og Android
er tett integrert.

Adell er et glimrende valg
når du trenger hjelp med
oppbyggingen av dine servere
og infrastruktur. Kontakt oss for
en uforpliktende prat.
Kontakt oss i dag på
telefon 52 73 10 30, eller
e-post: post@adell.no

www.adell.no • 52 73 10 30 • post@adell.no

Adell Group AS

VIKT Consulting AS

VIKT
LEVERER TILGJENGELIGHET

VESTERÅLEN IKT AS / VIKT CONSULTING AS

VIKT -– regionens
DIN interne
VIKT
egen
ASP-leverandør
IT avdeling
• Vi drifter ditt miljø hos OSS eller hos DEG
• Vi bistår gjerne med råd og veiledning
innen IT.
• Vi er spesialister på VIDEOKONFERANSE og
SAMHANDLING.
Kontakt oss: post@vikt.no, tlf. 91 19 71 70
www.vikt.no

Følg oss på Facebook»
http://www.facebook.com/viktconsultingas/

Våre forretningsområder
post@itsystemer.no
Tel. 330 45 330
Nedre Vei 4
3183 Horten

• Installasjon og drift av IT-løsninger og nettverk. Fjernsupport er en
selvfølge
• Nettløsninger og dokumenthåndteringssystem basert på online
løsninger fra Microsoft (Office 365)
• Levering av datautstyr og rekvisita. Kan leveres ferdig klargjort, og
innmelding i kundes nettverk gjøres via fjernstyring
• Godkjent leverandør av skolelisenser for programvare, eksempelvis
fra Microsoft og Adobe
• Leverandør av nettbaserte programmer i Eureka serien: Eureka
Distribusjon, Eureka Respons og Eureka Web
• Kurs og opplæring.

“IT-systemer AS er lokalisert i Horten og har 6 ansatte.
Vi har kunder innenfor mange kategorier, men er spesielt opptatt av vekst -og
arbeidsmarkedsbedrifter, som vi har jobbet med siden 1999.

IT Systermer AS
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