Interbook Go
Nästa generation
boknings- och
bidragssystem.

Helt webbaserat – bara GO!
Enkelt och kraftfullt – full koll!
Smarta API:er för andra system
och tjänster

Integrerat, framtidssäkrat
och med						i fokus
Olle Johansson
Pia Granberg
Karin Larsson
Paul Garcia

Olle kan smidigt registrera sig som kund
och användare, spontanboka, betala och
komma in. Eller, varför inte boka spinning,
simskola eller ställa sig i aktivitetskö.

Interbook Go känns så
självklart på nåt sätt.
Och befriande lättanvänt.
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Paul på kommunen kan delegera ut ansvar
och kunderna tar själva hand om sina
uppgifter och ärenden. Paul har full koll och
kan göra allt med fokus på att stötta och
optimera beläggning och bidrag.

Schemaläggning

Interbook Go är ett viktigt och välkommet steg in i framtiden
när det gäller bokningar och bidragshantering för svenska
kommuner.

i systemet. Ställ in parametrar och villkor, planera säsonger,
hämta er regelkontrollerade närvarodata och få ut tydliga
rapporter. Bara så där!

I vårt nya system har vi samlat all vår erfarenhet av IT-stöd
inom offentlig förvaltning tillsammans med önskemål från
våra kunder och användare på förvaltningar runt om i
landet. Vårt mål har varit att skapa det mest lättanvända och
tryggaste verksamhetsstödet baserat på moderna krav och
möjligheter kring användarvänlighet och säkerhet.

Alla blir vinnare!

Du får ett och samma system för handläggare, föreningar,
privatpersoner, företag och beslutsfattare. En rollbaserad
inloggning ser till att varje användare får de uppgifter och
funktioner den behöver. Informationen är samlad på några få
översiktssidor med logiska flöden mellan olika steg. Du slipper
förkortningskoder, handböcker och annat tekniskt krångel och
kan koncentrera dig på det som är väsentligt för just dig.
Resultatet? 100 procent digitalt flöde av bokningar och
bidrag, och det bästa av två världar: Snabbhet, säkerhet
och flexibilitet kombinerat med webbaserad tillgänglighet.
Föreningar och privatpersoner kan sköta sina ärenden direkt

Systemet är webbaserat och helt responsivt (skärmoberoende)
för era kunder vilket innebär att servicepersonal når
systemet även när de är på språng, och såväl privatpersoner
som föreningar kan sköta sina bokningar och betalningar
direkt i mobilen. Eftersom systemet är moduluppbyggt kan
förvaltningen skräddarsy funktionalitet helt efter behov, och
enkelt komplettera med fler funktioner när det är aktuellt.
Interbook Go är byggt med framtidssäkrad teknik (.Net, HTML5,
hög säkerhet och API:er för systemintegration). Det skapar helt
nya möjligheter att integrera andra system så som exempelvis
passersystem, presentation på skärmar, utbetalnings- och
faktureringssystem. Den ger också kommunen valfrihet när det
gäller driften. I molnet eller egen server – ni väljer!
Så här tryggt och enkelt har aldrig bokningar och bidrag
hanterats tidigare. Välkommen till Interbook Go.
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Pia som är föreningsansvarig kan dela ut inloggningar
inom föreningen och se historik och status och
hantera sina ärenden utifrån sina sidor. Nyligen
bildade föreningar kan enkelt ansöka om att bli
godkända föreningar hos kommunen. Helt digitalt.
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Resultat

BOKA

Sök bidrag

SKICKA

Bokningar
SÖK

Karin ansöker själv om att få bli kund.
Boka passande lokaler för konferens,
event eller sportaktivitet. Go!

Interbook Go – Alla funktioner
du behöver, idag och imorgon

Boka webbdemo!
Eftersom Interbook Go är helt webbaserat är det enkelt att själv bilda
sig en uppfattning. Boka in en webbdemo för din förvaltning så visar vi
vad systemet kan göra för dig. 30 minuter är allt som behövs.
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