Sköt kursadministrationen med

CoursePlan

Webbaserat
Användarvänligt
Överblickbart

COURSEPLAN FÖR DELTAGARE

Det finns många
fördelar med

• Kurskatalog på nätet via programmets publika webbplats.
• Deltagare hittar kurser och evenemang via en kalender eller genom sökning.
• En chef kan på ett enkelt sätt anmäla och avanmäla
grupper av medarbetare till kurser och evenemang.
• Även enskilda deltagare kan anmäla sig till kurser,
se vilka kurser de är anmälda till och avanmäla sig vid
behov.
• Chefen kan attestera anmälan.
• Deltagare och chefer har översikt över alla kurser en
deltagare har anmält sig till.
• Chefer kan importera sina medarbetare via importfil.

CoursePlan!
Överblick
Deltagare får snabbt en överblick över
kurser och kan registrera och avregistrera sig via det publika gränssnittet - vilket
innebär mindre administration.
Automatiska e-postutskick
Med hjälp av mallar fördefinieras
e-postutskick för exempelvis bokningsbekräftelse och platskonfirmation, mm
- en funktion som sparar mycket tid för
administratören.
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Rapporter
En mängd olika rapporter låter dig ta ut
detaljerad information om deltagare och
kurser – för att du snabbt ska kunna få
koll.
Mallar underlättar arbetet
Nya kurser skapas utifrån fördefinierade
kursmallar, vilket innebär mindre jobb
för administratören.
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Smidig inloggning
SAML2-protokollet gör det möjligt att
skapa en miljö med single-sign-on
där ni slipper dubbeladministration av
deltagare.
Webbaserat
Eftersom CoursePlan är webbaserat kan
du nå det var du än befinner dig, så
länge du har tillgång till en internetanslutning.
Hyr programmet
Ingen egen installation är nödvändig om
du hyr programmet från Artisan Global
Media.
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COURSEPLAN FÖR
ADMINISTRATÖRER
• Ett komplett webbaserat system för att administrera kurser och evenemang.
• Effektivt arbetssätt där du först lägger upp
mallar och utifrån mallarna sedan snabbt och
enkelt skapar olika kursomgångar.
• Ett stort urval av flexibla rapporter, till exempel statistik grupperad på kurser, organisationer, personer, kön mm eller faktureringsbelopp
per deltagare, kurstillfälle och organisation.
• Tidsbesparing genom att deltagare söker information
och anmäler sig respektive avanmäler sig direkt via
webben, deltagare kan importeras av chefer istället för
av administratörer mm.
• Enkel import och export av deltagare. Varje deltagare
tillhör en organisation, vilket möjliggör uppföljning på
exempelvis företags- eller avdelningsnivå.
• Information skickas automatiskt till deltagare via
e-post enligt fördefinierade mallar som ni på en
smidigt sätt lägger upp i CoursePlan. Detta sparar en
massa tid för administratören.
Ge kursledare begränsad behörighet, som att se deltagarlista, rapportera närvaro samt skapa intyg.
• Hyr det helt webbaserade systemet från Artisan,
ingen egen installation är nödvändig.

”CoursePlan är tryggt, stilrent och användarvänligt, har många valbara funktioner och är nästintill
självgående för administratörer.
På Artisan är man alltid engagerade och lyhörda oavsett kundens utvecklingsönskemål och behov.
Supporten är blixtsnabb, personlig och har en enorm förmåga att vägleda kunden rätt.”
Barbro Österman, Luleå kommun

Allmän information om programmet
Tekniska krav

Utbildning

Webbläsare

Heldag

Vi rekomenderar att man hyr programmet och
låter oss ansvara för driften. Programmet finns
då på Artisans server och en webbläsare det
enda ni behöver. För köplicens, se tekniska krav
på www.astrakan.net.
För att kunna göra bokningar krävs Windows
Internet Explorer 9 eller 10 (PC), Google Chrome
eller Mozilla Firefox (PC och Mac).

Priser

Hyr CoursePlan

En hyrlicens inkluderar både fri teknisk support
och uppdateringar.
Startkostnad:
8 950 kr
Pris per kurstillfälle: 250 kr
Samtliga priser är exkl. moms. Vi reserverar oss
för eventuella prisändringar.
För aktuella priser se www.artologik.com.

Astrakan CoursePlan är ett användarvänligt och
intuitivt program, men ibland kan man behöva
lite hjälp för att kunna utnyttja alla funktioner
på bästa möjliga sätt. Läs mer om utbildningar
och priser på www.astrakan.net.
I vår heldagsutbildning ingår föreläsning och
labb. Vi gör en grundlig genomgång av programmet och genomför övningar i en datasal så att
användarna själva får prova på.

Support och garanti

Astrakan CoursePlan är enkel att använda, men
det kan trots det uppstå frågor. Om du stöter på
tekniska problem som rör själva programvaran
kan du anmäla det till vår helpdesk på http://
helpdesk.artologik.net. Du kan även ringa vår
supportlinje på nummer 0470-53 85 85. Supporten är bemannad alla vardagar mellan 8-17.

Serviceavtal

Halvdagsutbildningen ger en introduktion till
programmet och vi tittar på de delar som utgör
själva grunderna, så att man på en enklare nivå
kan påbörja användningen av programmet.

När du hyr ett program från Astrakan ingår
serviceavtal. Serviceavtal innebär:
• Alltid tillgång till senaste versionen
• Fri tillgång till teknisk telefonsupport
• Fri tillgång till teknisk online-support
• Fri teknisk hjälp via vår helpdesk inom ett
arbetsdygn
• Garanti för utlovade programfunktioner

Utbildning online

Vill du veta mer?

Halvdag

För den som vill erbjuder vi även utbildning
online via Adobe Connect Pro där deltagarna
delar kursansvariges skärm. Vår online-utbildning debiteras per timme och du bestämmer
var fokus ska ligga - kanske finns det en speciell
funktion som du vill lära dig mer om?

På vår webbplats www.astrakan.net finner du
ytterligare information om programmet. Där
kan du också beställa en testplats.
Självklart är du även välkommen att höra av dig
till oss!

Artisan Global Media, Videum, 351 96 Växjö
Tel: 0470 53 85 50
Webbplats: www.astrakan.net
E-post: info@artisan.se

