
FINDES DER EN LØSNING TIL MIN VIRKSOMHED HOS HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS?
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En hosted TimeReg® 
løsning passer lige  
til dit behov. Den er 
både billig og nem at 
installere.  
Læs mere om hosted 
TimeReg® her. 

Er det ultravigtigt  
at beskytte
dine data?

Har du brug for at holde styr  
på flere projekter på en gang?
Eller er dit ene projekt stort?

TimeReg® vil kunne spare
din virksomhed for mange 
timers registrering og 
gennemregning. Det er et
stærkt og stabilt program, 
der har beregnet 
medarbejderes løn landet 
over i mange år. Og jeres 
data er sikre på jeres egen 
server. Læs mere om 
TimeReg® her.

Vi kommer gerne ud 
og holder et kursus 
for jer om, hvordan 
i udnytter det soft-
ware, I har til rådig-
hed på den optimale 
måde. Læs mere om 
vores kurser her.
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Har du brug for et 
enkelt system til
timeregistrering?

Så er Microsoft Project 
helt sikkert noget 
for dig. Det er et af 
verdens mest anvendte 
projekstyringsværktøjer.
Vi kan både hjælpe dig i
gang og tilpasse en løsning 
til din virksomhed. 
Er Microsoft Project nyt for 
din virksomhed?



Arbejder du alene på 
din projektplan?

Så er Microsoft Project 
Standard måske en god 
løsning for jer. Den er ikke 
dyr. Og så kan man komme 
i gang. Læs mere om 
Project Standard her.
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Så er Project Professional
nok noget for dig. 
Læs mere om Project 
Professionel her.
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Project Professional er  faktisk 
også god, hvis man er flere der 
skal arbejde sammen om samme 
plan. Online er den løsning god, 
hvis man er 2-20, der skal
samarbejde. Men er man flere 
end 20 brugere, og bruger man 
allerede Project, er Project Server
måske den rigtige løsning til din 
virksomhed. 
Læs mere om Project 
Professional her.

Er det vigtigt for sig selv at eje
data i din projektplan?

Så er den eneste rigtige løsning
for dig en Project Server løsning. 
Læs mere om Project Server her.
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IPW TimeReg® Løsninger

Den billige

TimeReg® online
Vælger du online versionen af TimeReg®, hvor vi hoster jeres data, kan du købe licenser til systemet, så I kan være 
så mange om at bruge det, som I ønsker. Når du vælger online løsningen, bliver programmet hele tiden opdateret 

automatisk, så du altid har den nyeste version i brug. Det kan sættes op i løbet af en eftermiddag.

Systemkrav:
Systemet fungerer kun med en Internet Explorer browser i version 6.0 eller nyere. Hvis du vil anvende 

rapporteringsmulighederne i excel til denne løsning, skal du have
 Microsoft Office 2010 eller nyere på din maskine.

Pris: Abonnement fra 25,- pr. bruger pr. måned

————————————————————

Den selvstændige 

TimeReg® på eget domæne
Det kan installeres på virksomhedens egen server, og så har man programmet for evigt uden yderligere udgifter.

Sytemkrav:
Internet Explorer 6.0 eller nyere Office 2010 eller nyere SQL server

Microsoft Internet Information Server 9.0 eller nyere Microsoft Windows server 2008 eller nyere

Pris fra: 1.000,- pr. bruger



Project løsninger

Den lille

Project Standard
Når man begynder at benytte Project, opdager man hurtigt, at det bliver nemt at holde styr på sine ting og at 

blive effektiv og prioritere. Man kan fokusere på det, der betyder mest, ved hurtigt at organisere og sammenkæde 
opgaver for at oprette projektplaner og tidslinjer.

Denne udgave af Project kører kun offline og filerne til den ligger enten på ens egen maskine eller på et fællesdrev. Man 
kan tilkøbe eller leje en Office 365 installation på op til 5 maskiner. Og så er man pludselig online. Vi hjælper gerne med 

installation, instruktion, vedligehold og support.

Systemkrav:
Computer og processor: 1 gigahertz eller hurtigere x86-bit eller x64-bit processor 

Hukommelse: 2 GB RAM
Harddisk: 3 GB ledig diskplads

Skærm: 1280 x 800  skærmopløsning
Grafik: Hardwareacceleration til grafik kræver et Direct X 10-grafikkort

Pris fra: 5.699,-

——————————————————————



Project løsninger

Den alsidige

Project  Professional
Den professionelle udgave af Project kan både bruges offline, på din egen server og så kan den kobles til en 

serverløsning hosted af Microsoft. Det vil sige, at det er en alsidig løsning, der både kan meget, hvis der er en enkelt, der 
skal bruge løsningen, eller hvis der er flere, der skal samarbejde om samme plan. Den er også let at anvende næsten 
uanset, hvor man er. Det er en løsning der giver plads til at vokse og en virksomhed mulighed for at udvikle sig, uden 

man behøver at skulle skifte systemerne ud. Også til denne løsning kan man tilkøbe en Office 365
 

installation på op til 5 maskiner, hvilket giver dig online adgang til dine programmer. Vi hjælper gerne med opsætning, 
tilpasning og support, så I bare kan komme i gang med at arbejde idet, hvis I vælger denne løsning.

Systemkrav:
Computer og processor: 1 gigahertz eller hurtigere x86-bit eller x64-bit processor 

Hukommelse: 2 GB RAM
Harddisk: 3 GB ledig diskplads

Skærm: 1280 x 800  skærmopløsning
Grafik: Hardwareacceleration til grafik kræver et Direct X 10-grafikkort 

Pris fra: 9.999,-

——————————————————————



Project løsninger

Den Store 

Project Server
Med  en Project server løsning er du sikker på at alle dine data er i et lukket system. Denne løsning er god til den store 
organisation eller den, der behandler følsomme oplysninger. Denne løsning installeres på virksomhedens egen server. 
Der kan tilkøbes webapp. Den kan også hostes af Microsoft med en Project Online serverløsning. Her kan Project Lite 
også tilkøbes. Kort sagt: Denne løsning kan udbygges med alle Microsofts tillæg til Project. Den er så også lidt mere 

avanceret at sætte op. Her skal du have fat i en Microsoft Partner som os. Og det hjælper vi gerne med.

Systemkrav:
Fuld licens til Sharepoint SQL server

Project Server
Fuld licens til Klient

Fuld licens til Cal Licenser Processor: 64-bit, 2,5 GHz som minimum
Hukommelse: 24 GB til udvikling og evaluering

Harddisk: 80 GB til installation

Pris:  Skal udvikles specifikt til jer

—————————————————————-



Kurser

Kurser
Hans Tørsleff management systems har stor erfaring i at afholde kurser inden for alt, der er udviklet af Microsoft. 

Ring til os og hør, hvad et kursus i din virksomhed kan indeholde og koste.

—————————————————————-


