Med Axacos tilläggsfunktion Workshops är det enkelt att sätta upp och administrera en
workshop. När du anmäler dig kan du samtidigt boka möten med personer/företag som
deltar i eventet. Dessa bokningar syns i respektive bokningskalender. Utifrån detta går
det enkelt att skapa mötesbokningsunderlag.
Administratören har också möjligheter att boka om och ändra. Personerna som
bokar/bokas ges möjlighet att boka när resurser finns lediga, systemet känner av när en
resurs är fullbokad. Mötestider går att fördefiniera och vissa tider som t.ex. luncher går
att blockera för bokning.
Administrativt sparar detta massor av tid som annars går till att boka och planera
möten. Den som registrerar sig kan direkt vid registreringtillfället via en dropdown-meny
se vem som är tillgänglig för att bokas. Deltagare kan lägga in beskrivande
dokument/text som finns tillgängligt för övriga deltagare att läsa vid bokningstillfället.
För detta ändamål skapar administratören mallar så att det blir enhetligt avseende
information med rubriker, typsnitt mm.
Deltagarna får genom detta också all kontaktinformation från sina möten som underlag
för framtida kontakter. För administratören och leverantören ger detta en snabb bild
över vilka områden/leverantörer som är attraktiva. Detta gör att leverantören ges
möjlighet att utöka sitt deltagande.
Översikt — urval av funktioner i Axaco Event Management
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Ett formulär för alla
Speed dating support
Fördefinierade mötestider
Kalenderfunktion för deltagarna
Möjlighet att spärra vissa tider för bokning
Utskrift av möteskalender
Skicka påminnelser till anmälda personer som ej bokat möten
Enkel funktionalitet för administratör att ändra bokningar
Enkel funktion för deltagare att ändra bokningar
Objekt beskrivning tillgänglig vid bokningstillfället
Övrig funktionalitet i Axaco Event Management ingår givetvis

*Se även våra produktblad Event management, Resursadministration, Abstracts, Web
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Axaco Event Management leder dig genom ett lyckat event – från planering och
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