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Få oversikt over alle deltagere
Nå deltageren med e-post eller SMS
Stille spørsmål og lage evalueringsskjema
Få oversikt over valg og gruppeinndelinger
Spare tid

Med Axaco Event Management får du:
Tid til overs for andre ting
Moderne og profesjonelt inntrykk
Effektiv arbeidsprosess
Direkte tilgang til statistikk
Effektiv online betalning med kort, eller automatisert fakturering
Rask og effektiv måling via evalueringsskjemaer via e-post

*Se også våre produktblad Ressurshåndtering, Workshop, Abstracts og Web
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AXACO EVENT SYSTEM NORGE

Med Axaco Event Management kan du:

Phone: + 47 97 12 20 76 Mail: mogens.kvamsdahl@axaco.no

Axaco Event Management er et meget fleksibelt system som gir deg full kontroll
over alle påmeldinger til ditt arrangement. Systemet skreddersyr du selv til alle nye
oppdrag. Axaco Event Management er meget brukervennlig og et nær
brukerstøtte finnes alltid tilgjengelig om nødvendig under hele prosjektet.



Med Axaco Event Management håndterer du hele prosessen ved administrasjon
av konferanser, messer, events og kursvirksomhet.
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Axaco Event Management tar deg effektivt gjennom et vellykket arrangement – fra
planlegging og gjennomføring til oppfølgning og statistikk.

Stockholm-Göteborg - Oslo-Madrid – Nice - Beirut

Axaco Event Management

Oversikt — utvalg av funksjoner i Axaco Event Management
Import av data
Enkel prosedyre for innlesning av data fra Microsoft Excel over personer som skal motta utsendelser via systemet.

Invitasjoner
Profesjonelle invitasjoner i lekker design kan lages og sendes ut via e-post eller vanlig post. Systemet kan også generere
adresseetiketter

Online registrering:
Administrator kan lett bygge både enkle og avanserte påmeldingsformularer med pen design hvor deltagerne kan
registrere seg online.

Bekreftelsesbrev
Dynamisk utsendelse, som bygger på den informasjonen deltageren har oppgitt i sin påmelding, kan sendes både via epost eller via tradisjonell papirutskrift.

Dataeksport
Ferdig systemløsning for eksport av data til deres interne system som dere selv sette opp. (Eller med hjelp fra oss.).

SMS-utsendelse
Systemet støtter både dynamiske gruppeutsendelser og SMS til enkeltpersoner.

Lister
Lister genereres automatisk fra alt som er registrert i påmeldingsskjemaet. Administrator kan så enkelt selv endre
eksisterende lister, eller lage nye Disse overføres enkelt til Microsoft Excel for videre bearbeiding.

Reiseadministrasjon
Benyttes ofte i direkte samarbeid med reisebyrå, via informasjonsdeling over Internet. Funksjonen muliggjør et effektiv
arbeidsflyt og lagrer alle reisedata i systemet med mulighet til å integrere informasjonen i bekreftelsesbrev og billetter.

Gruppeinndeling
Man kan enkelt gruppere/kategorisere sine deltagere for til en hver tid ha rett informasjon for riktig tilfelle.

Online betaling
En smidig og sterk økonomifunksjon gjør det mulig å legge opp artikler, og koble artiklene mot valg i
påmeldingsformularet som automatisk kan håndtere online betalinger via kredittkort eller faktura. Fullstendig
dokumentasjon kan hentes ut av systemet. Håndtere alle aktuelle momssatser.

Evaluering
Med denne funksjonen utformer administrator selv evalueringsskjemaer på en enkelt og smidig måte, hvor svarene kan
avleses i realtid via Internet Evaluering og kan gjøres med navn eller anonymt.

Navneskilts generator
Systemet inneholder en sterk navnskilts generator hvor man selv enkelt kan bygge opp navneskilt med bilder, bakgrunn
og strekkoder. Navneskilts generatoren kan også benyttes for etiketter, drikkekuponger, lunsjbilletter etc.

Ankomstregistrering
Ankomstregistrering innebærer at alle deltagerne blir registrert ved ankomst med en strekkodeleser som er koblet til en
PC. For eventuelle uanmeldte deltagere som ikke har registrert seg på forhånd finnes en funksjon hvor deltagerne enkelt
selv skriver sine personopplysninger og får ut et en navneskilt, identisk med de andre deltagerne.

Språkversjoner
Axaco Event Management har flere språkversjoner (Ft. norsk, svensk, engelsk, fransk, og spansk), Dette muliggjør at
brukere kan benytte forskjellige språk i ett og samme prosjekt.

