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En hosted TimeReg® 
lösning som passar 
dina  behov?  Den 
är både prisvärd och 
enkel att installera. 
Läs mer om hosted  
TimeReg® här. 

Är det extremt viktigt  
att skydda dina data? 

Har du behov av att hålla reda  
på flera projekt samtidigt eller  
är det ett enda stort projekt?

TimeReg® kan bespara ditt 
företag många timmars 
registrering och beräkning. 
Det är ett starkt och stabilt 
program som beräknar 
anställdas löner över hela 
landet under många år. Och 
era data är säkra på er egen 
server.  
Läs mer om TimeReg® här.

Vi kommer gärna ut 
och hålla en kurs för 
dig om hur program-
varan används på 
ett optimalt sätt. Läs 
mer om våra kurser 
här.
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Behöver du ett  
enda system 

 för tidsregistrering?

Så är Microsoft Project är 
definitivt för dig. 
Det är ett av världens 
mest använda verktyg för 
projekt-hantering. Vi kan 
både hjälpa dig att starta 
och anpassa en lösning för 
ditt företag.
Är Microsoft Project 
nyheter för ditt företag?



Arbetar du ensam  
på projekteringen?

Så Microsoft Project 
Standard är kanske en bra 
lösning för dig. Den är 
inte dyr. Och det är lätt att 
komma igång. Läs mer om 
Project Standard her.

JA NEJ

JA

Så är Project Professional 
nog för dig. 
Läs mer om  
Project Professionel här.
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Project Professional är bra 
om ni är fler som  ska arbeta 
tillsammans. Online är en 
bra lösning om ni är 2-20 
st i samarbetet. Men om ni 
är över 20 användare och 
redan använder Project, är 
Project Server kanske den rätta 
lösningen för ert företag.  
Läs mer om Project Professional 
här.

Är det viktigt för er själva att äga 
data i projektplanen?

Då är enda riktiga lösningen för 
dig en Project Server lösning. Läs 
mer om Project Server her.
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IPW TimeReg® Solutions

Den billiga 

TimeReg® online
Om ni väljer online-versionen av TimeReg® där vi sparar era data, kan ni köpa licenser till syste-met, så ni kan vara så 
många användare som önskas. När ni väljer online-lösning, så uppdateras programmet automatiskt så att du alltid har 

den senaste versionen . Allt kan startas upp på en ef-termiddag

Systemkrav:
Systemet fungerar endast med Internet Explorer version 6.0 eller senare.  

Om du vill använda de rapporteringsfunktioner i Excel för det här alternativet måste du ha
Microsoft Office 2010 eller senare på din dator

Pris: Abbonemang från 25,- pr. användare per. månad

————————————————————

Det självständiga  

TimeReg® på egen domän
Det kan installeras på  egen server, och sedan du har programmet för alltid utan extra kostnad.

Sytemkrav:
Internet Explorer 6.0 eller högre Office 2010 eller senare, SQL-server

Microsoft Internet Information Server 9.0 eller senare Microsoft Windows Server 2008 eller nyare

Pris från: 1.000,- pr. användaren



Projektlösningar

Den enkla:

Project Standard
När du börjar använda Project, upptäcker man snabbt att det blir lätt att hålla reda på saker och att vara effektiv och 

kunna prioritera. Man kan fokusera på det som betyder mest, genom att snabbt organisera och länka uppgifter för att 
skapa projektplaner och tidslinjer.

Denna utgåva av Project körs bara på nätet och filerna tills det antingen är på din egen maskin eller på en gemensam 
enhet. Man kan köpa eller hyra en Office 365 installation för upp till 5 maskiner och då är man även online. Vi kan hjälpa 

till med installation, utbildning, underhåll och support.

Systemkrav:
Dator och processor 1 gigahertz eller snabbare x86-bitars eller 64-bitars processor Minne: 2 GB RAM

Hårddisk: 3 GB ledigt hårddiskutrymme

Display: 1280 x 800 skärmupplösning

Grafik: Hårdvaruacceleration för grafik kräver Direct X 10 grafikkort

Pris från: 5.699,-

——————————————————————



Projektlösningar

Den mångsidiga

Project Professional
Den professionella versionen av Project kan användas både online på din egen server och anslutas till en serverlösning 
hosted Microsoft. Det vill säga att det är en mångsidig lösning som kan mycket, antingen  det är en enskild användare, 

eller det är flera som arbetar med samma plan. Den är också lätt att använda, oavsett var du befinner dig. Det är en 
lösning som ger utrymme att växa i och en affärsmöjlighet att utvecklas utan att behöva byta ut system . 

Även för denna lösning kan du köpa en Office 365 för installation på upp till 5 maskiner, vilket ger dig online-tillgång till 
dina program. Vi kan hjälpa till med installationen, anpassning och stöd, så att du kan bara komma igång att arbeta, om 

du väljer denna lösning.

Systemkrav:
Dator och processor 1 gigahertz eller snabbare x86-bitars eller 64-bitars processor Minne: 2 GB RAM

Hårddisk: 3 GB ledigt hårddiskutrymme

Display: 1280 x 800 skärmupplösning

Grafik: Hårdvaruacceleration för grafik kräver Direct X 10 grafikkort

Pris från: 9.999,-

——————————————————————



Projektlösningar

Den stora

Project Server
Med en projektserverlösning är du  säker på att alla dina data är i ett slutet system. Denna lösning är bra för stor 

organisation eller hantering av känslig information. Denna lösning är installerad på företagets egen server. Man kan köpa 
till en webapp. Den kan också vara hosted av Microsoft med en Project Online serverlösning. Här kan Project Lite också 
köpas till separat. Kort sagt: Denna lösning kan utökas med alla Microsofts Tillägg till projektet. Det är lite mer kvalificerat 

att få i drift. Här krävs en Microsoft-partner som vi , och vi hjälper dig.

Systemkrav:
Full licens till Sharepoint SQL-server

Project Server

Full licens till klient

Full licens till Cal licenser Processor: 64-bitars, 2,5 GHz minst Minne: 24 GB för utveckling och utvärdering

Hårddisk: 80 GB för installation

Pris:  Skall utvecklats speciellt för dig

—————————————————————-



Kurser

Kurser
Hans Tørsleff Management Systems har omfattande erfarenhet av att anordna kurser i allt som har utvecklats av Microsoft. 

Ring oss och ta reda på vad en kurs i ditt företag kan innehålla och kostnad.

—————————————————————-


