
smart ärendehantering

TURION
Produktbeskrivning

Turion är ett webbaserat ärendehanterings-
system som kan användas av de flesta 
verksamheter som baserar arbetet på 
inkommande ärenden, som sedan skall 
åtgärdas. 

Med systemet har man full kontroll på alla 
ärenden och dess status, och problemen 
med ”dubbelregistreringar” elimineras. 
Man kan enkelt skriva ut arbetsordrar eller 
skicka ärenden vidare t.ex. via e-post eller 
SMS.

I systemet kan man även registrera tid och 
resurser/artiklar på åtgärder, som sedan 
ligger till grund för de debiteringsunderlag 
som kan generera.

Från systemet kan man plocka fram 
avancerad statistik över t.ex. 
effektiviteten på de olika ärendetyperna 
eller hur många ärenden det finns sorterat 
på en rad olika kriterier.

Systemet kan layoutmässigt anpassas efter 
kundens profil, och rättighets- och 
inställningsmässigt anpassas efter bolagets 
behov.

Förutom arbetsordrar kan man skriva ut en 
rad olika dokument från systemet. 
Dessutom finns funktionalitet för att 
exportera ärenden till Microsoft Excel.

Med våra smarta listor kan man enkelt sortera 
och söka bland ärenden, och för att förenkla 
arbetet har vi utformat en funktion vi kallar för 
snabbåtgärder. Med denna funktion kan man 
snabbt och enkelt bocka av ett större urval av 
ärenden.

Med olika prioriteringsflaggor får man full 
kontroll över akuta ärenden, och med hjälp av 
olika färger i ärendelistan har man en god 
överblick över vilka ärenden som bör åtgärdas.

Vill ni ha mer information om systemet, besök 
gärna vår hemsida eller kontakta oss, så 
berättar vi mer.

Adress    Växel   Säljansvarig, Jann Christensen  Internet
Flodata AB   031 - 709 02 02  031 - 709 02 31    http://www.turion.se
Södra Gubberogatan 6 
416 63 GÖTEBORG  Fax   Teknikansvarig, Tomas Collin
    031 - 709 02 12  031 - 709 02 33
(Turionhuset, 6 tr.)  
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smart ärendehantering

TURION
Prislista

Anslutningsavgift                          9 800 kr  
I priset ingår hjälp med grundläggande inställningar och "kom-igång-hjälp". Ett företag med 
upp till 25 användare och ev. SMS tjänst. 

 
Abonnemangsavgift *           960 kr/månad  
Debiteras kvartalsvis i förskott. 

 
Extra användare           100 kr per 10 anv./månad  
Extra användare gäller om man har fler än de 25 användare som ingår. 

 
SMS meddelanden                      2 kr/st  
SMS tjänsten är ett tillval som ingår i anslutningsavgiften. Debiteras kvartalsvis i efterskott. 

Instruktionsfilmer             7 800 kr
Utbildningspaket bestående av över tio instruktionsfilmer över hur man arbetat och 
administrerar systemet.

Utbildning                   980 kr/tim  
Vid personlig utbildning av systemet rekommenderar vi ett utbildningspass på minst två 
timmar. Restid tillkommer. 

Förändring av layoutprofil            5 400 kr
Med detta tillägg får man möjlighet att förändra systemets grafiska profil, så som 
systemlogotyp och färger. Man har även möjlighet att logga in i systemet från egen hemsida.

 
Alla priser är i SEK exklusive moms (lagstadgad moms tillkommer).

* Inkluderar 1000 ärenden per år. Beräknas fler ärenden, kontakta oss för offert.


