
Grunnlaget for suksess

Professional Edition

XS Office Professional Edition 
gir deg alle mulighetene 
i XS Office Free Edition 
samt ekstrafunksjoner 
som CRM, prosjektstyring, 
møteadministrasjon, 
timeregistrering, e-post og 
dokumentarkiv.

I tillegg vil det gi deg muligheten 
for mobile klienter gjennom XS 
Office Mobile Edition som er 
inkludert i Professional-versjonen.

XS Office Professional Edition er 
basert på XS Office Free Edition 
og vil gi følgende nye valg i 
hovedmenyen i XS Office:

Meldinger
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
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Meldinger
”Meldinger” omfatter tre funksjoner i 
XS Office - E-post, direktemeldinger 
og SMS. 

E-post gir mulighet for å sende både 
privat og åpen e-post direkte fra XS 
Office med kobling mot prosjekt og 
firma. Mottatt e-post kan importeres 
fra Outlook gjennom XS Office 
Outlook Plugin som gir en egen 
verktøylinje for XS Office i Outlook. 

Direktemeldinger er et integrert 
meldingssystem i XS Office som gjør 
at du enkelt kan sende meldinger 
til kollegaer, avdelinger eller alle 
ansatte. XS Office holder orden på 
hvem som har lest meldingene og 
også når de gjorde det. 

SMS-modulen gir mulighet for å 
sende SMS til ansatte eller kontakter 
ved å klikke på deres mobilnummer. 

CRM
”CRM” gir mulighet for å holde orden 
på ledetråder, kontaktpersoner, 
konkurrenter, kunder og 
leverandører. 

Alle relaterte oppføringer knyttet til 
firmaer vil vises på egne fanekort i 
firmaoppføringen. Dette kan være 
avtaler, oppgaver, notater, e-post, 
dokumenter, brukerstøttesaker og 
salgsmuligheter.

Prosjekt 
”Prosjekt” inneholder et 
brukervennlig prosjektstyringsverktøy 
som lar organisasjonen organisere 
sine prosjekter på en lettfattelig 
måte. I planleggingsfasen er 

prosjektene i ”kladdemodus” og 
du jobber kun med en ”opprinnelig 
plan” for prosjektet. Når prosjektet 
fysisk er startet, låses opprinneilg 
plan og en kopi av opprinnelig plan 
lagres som ”virkelig plan”.  

Begge planer kan visualiseres i 
aktivitetsliste, som Gantt-diagram 
og som oversikt over ressursbruk. I 
tillegg finnes en visning der begge 
planene er synlig i samme diagram 
for sammenlignende analyse.

Timer 
”Timer” er verktøyet for registrering 
av timeforbruk i XS Office. 
Timeregistreringsskjemaet er 
ukebasert og timene kan markeres 
med bl.a. timeart, kunde og 
prosjekt.

Under timemodulen finner vi ellers 
en ferieplan med godkjennning, 
kjørebok, egenmeldinger ved fravær 
og utlisting av årets sykefravær. 

Dokumenter
”Dokumenter” gir mulighet for 
webbasert dokumentarkiv med 
støtte for trestruktur og mapper. 
Dokumenter kan merkes med 
søkbar tittel, beskrivelse, nøkkelord, 
kategori, firma og prosjekt.  

Hvis du har XS Office Document 
Scanning vil papirdokumenter (f.eks. 
bilag, brosjyrer, datablader og 
telefakser) kunne skannes direkte til 
XS Office. Innskannede dokumenter 
vil havne i en egen innboks i XS 
Office og kan herfra overføres til 
dokumentarkiv og evt. firma- og 
prosjektoppføring.



Grunnlaget for suksess

Hvorfor XS Office?
XS Office er en ny webbasert 
løsning for å forbedre 
samhandlingen og organiseringen i 
din organisasjon. Nøkkelinformasjon 
er tilgjengelig for alle 
medarbeiderne uavhengig av tid og 
sted. 

Kostnadsbesparelser
En løsning med XS Office betyr 
at du ikke bare sparer penger 
ved å unngå investeringer i en 
rekke løsninger, men også at du 
slipper høye opplæringskostnader 
og frustrerte ansatte. En mer 
helhetlig og effektiv organisasjon 
vil selvfølgelig også by på store 
kostnadsbesparelser. 

XS Office Free Edition gjør at du 
kan prøve ut XS Office kostnadsfritt 

for å finne ut om XS Office passer 
akkurat din organisasjon. Ved behov 
for ytterligere funksjonalitet kan 
du når som helst vurdere XS Office 
Professional Edition eller XS Office 
Enterprise Edition som inneholder 
flere verdiøkende funksjoner. Du vil 
alltid ta med deg registrerte data 
når du går over til en ny versjon.

Integrert mobil løsning
Hvis du er mye på farten vil du 
sette pris på XS Office Mobile 
Edition som gir deg mulighet til å 
ta ”kontoret” med deg i lomma. 
Sentrale funksjoner fra XS Office 
er tilgjengelig i et format tilpasset 
smarttelefoner og PDA. Dermed 
kan du for eksempel jobbe med 
kundedata direkte ute hos kunden 
istedenfor å vente til du er tilbake 
på kontoret. 

Nytteverdi for deg
Lav brukerterskel - dine 
medarbeidere kommer fort i gang

Alle data tilgjengelig fra én plass 
via Internett døgnet rundt

Mer fleksible ansatte

Mindre dødtid (tilgang til kontoret 
fra flyplasser, på toget o.s.v.)

Tilgang fra mobiltelefon og PDA 
ute i felten

Bedre kontroll over alle prosesser 
i organisasjonen gjennom 
detaljerte analyser/rapporter

Mindre tid på opplæring av 
ansatte

Lavere administrasjonskostnader

Lavere maskinvarekostnader

Felles system dersom brukerne 
bruker både Windows, Linux og 
Mac
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økt kontroll
større oversikt
bedre tid

… til å tenke
… til å jobbe
… til å tjene penger
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Bestill XS Office i dag på:
www.xsoffice.no/shop

http://www.xsoffice.no/shop/

