F R I 4  B o k n i n g s s y s t em
f rå n I d a v a l l Da t a A B

Det kompletta bokningssystemet
FRI är så mycket mer än bara ett bokningssystem.
Med FRI4 får ni bokning med direktbetalning på webben, passbokning, datorbokning,
debiteringsfunktioner, nyckel och korthantering och statistik.
Dessutom kan vi erbjuda exporter till ekonomi och passerkontrollsystem och mycket mer.
FRI4 är idag Sveriges i särklass största fritidsadministrativa bokningssystem och används
idag av runt 170 av Sveriges kommuner.

FRI4  Ett komplett system
Med FRI4 får ni ett komplett programstöd
som effektivt hjälper er med all
bokningsadministration.
FRI4, som har utvecklats sedan 1987,
används idag av över 60 % av Sveriges
kommuner och är uppbyggt av fristående
programdelar där ni väljer de delar som
behövs i er verksamhet. Ni kan sedan
enkelt utöka med fler delar när ni så
önskar.
Förutom kommuner som bokar
idrottslokaler, konferenslokaler och bilar,
används FRI4 av privata
idrottsanläggningar, av sjukhus för bokning
av konferenslokaler och patienthotell, av
folketshusföreningar, kyrkor, muséer och
många andra.
Många kommuner administrerar även sin
båtplatsbokning via FRI4.

Flexibel bokning
En tydlig schemabild är det viktigaste när
ni eller era kunder letar efter lediga tider.

FRI4 Schema är grafiskt uppbyggt med
färger för att markera olika bokningstyper.
Schemat kan även visas i flera varianter,
till exempel:
· ett objekt/flera dagar
· flera objekt/en dag
· bokning i bild (för t.ex. båtplatser)
Allt detta för att göra er bokning så effektiv
som möjligt.
FRI4 hanterar elegant alla knepiga
varianter av bokningar som ställer höga
krav på upprepning.
I bokningsdelen ingår FRI4 Tillägg som
används för att komplettera bokningen
med till exempel:
· beställningar av mat
· stolar/bord
· tjänster
· avgifter
· utrustning
Ni kan naturligtvis skriva ut scheman,
bokningslistor, arbetslistor för kök och
vaktmästeri, sammanställningar, fakturor
och mycket annat.

Export av fakturaunderlag
Utnyttja er data maximalt med FRI4.
Från FRI4 kan ni sända faktura och
bokföringsunderlag till alla ekonomi och
fakturasystem som har möjlighet att
importera data.
____________________________

Bokning på Internet
Med FRI4 WebbBokning får ni den
optimala Etjänsten för presentation av era
bokningar på webben.
Med WebbBokning kan ni naturligtvis
tillåta era kunder att både göra egna
bokningar och registrera tillägg (t.ex.
kaffe, lunch och utrustning) till dessa.
All er personal kan använda WebbBokning
för både informationssökning och bokning.

Med FRI WebbBokning får ni ett tydligt schema där era
kunder söker och bokar lediga tider, avbokar och
beställer den utrustning och teknik de behöver.

Med WebbBokning följer även möjligheten
att skapa rullande bokningslistor för
informationstavlan i entrén. Funktionen
kan även användas för att sprida
bokningsinformation till servicepersonal
och vaktbolag som behöver aktuell
bokningsinformation.

Direktbetalning

Boka datorer

Med FRI4 Direktbetalning kan ni låta
kunden betala sin bokning direkt när de
bokar via WebbBokning.

Behöver ni skapa ordning och reda bland
bokningarna på de publika datorerna?

Kontakta oss så berättar vi vilka olika
betalningslösningar ni kan använda.

Med FRI4 Datorbokning kan ni enkelt styra
åtkomsten till datorerna på biblioteket eller
studiedatorerna på skolan.

____________________________

Boka deltagare
Med FRI4 Deltagarbokning får ni möjlighet
att snabbt komplettera bokningarna med
till exempel:
· deltagare på spinningpassen
· deltagare på vattengymnastiken
· simskoleelever
· gäster på konferensen
· besökare på visningen

Boka pass via Passbokning
Komplettera Deltagarbokning med
Etjänsten Passbokning och låt kunderna
själva boka och avboka sina pass via
datorn eller mobilen.

FRI4 Datorbokning hanterar åtkomsten till era publika
datorer på biblioteket eller i skolans studiesalar.

När ni registrerat kunden görs bokningen
av kunden själv via någon av de publika
datorerna, via WebbBokning från
bibliotekets webbsida eller av bibliotekets
personal. Allt enligt de parametrar för
bokning ni angett i systemet.
____________________________

Kort och nycklar
FRI4 Kvittenser hanterar effektivt
kvittenser och påminnelser av utlämnade
nycklar och passerkort.
Här finns också funktionen som spärrar
"slarviga" kunder för bokning om nycklar
och kort inte återlämnas.

Export till passersystem

Med FRI4 Passbokning låter ni kunderna själva boka och
avboka sina pass via datorn eller i mobilen.

Ni får då också presentationsmöjligheter
som gör att ni kan publicera aktuellt
bokningsläge på publika skärmar eller via
er webbsida.

Från FRI4 kan ni enkelt föra över
bokningsinformation till de flesta system
för inpasseringskontroll. Ni slipper därför
det tidskrävande arbetet med att registrera
uppgifterna i flera olika system.
FRI4 kan exportera data till bland andra
Bewator 2010 & Entro, Lenel OnGuard,
Unison, MultiAccess, Entral Public Access,
Pro Axess, RCard M5, RCard Win,
CerCard, Solicard 6000, ASSA ARX,
Tidomat PW32 och Bravida Integra.

Exporten går som en tjänst vilket innebär
att när systemet väl en gång är i drift så
blir ert löpande arbete minimalt.

Låt deltagarna öppna
Med Entral Public Access ges kunderna
tillträde (eller tänder belysningen på
planen) genom att ringa ett samtal.
Använder ni vår export till Entral Public
Access kan ni nu även komplettera med
FRI4 Passerdeltagare.
Via FRI4 Passerdeltagare på er webbsida
kan varje ansvarig ledare ange vilka
deltagare som skall ges tillträde till
lokalerna.
Ledaren måste först öppna dörren och
därefter kan varje deltagare själv öppna
under den bokade tiden.
____________________________

Support
Vid nyinstallation av FRI4 ingår alltid följande
under 6 månader:
· Användarsupport
· Användarträffar  FRIträffar
· Vårt nyhetsbrev  FRIbrev
· Tillgång till Användarnas sidor
På Användarnas sidor finns:
· Uppdateringar av program
· Nya rapporter
· Information om FRIträffar
· Information om våra kurser
· och mycket mer
När de 6 månaderna har gått kan ni teckna
avtal om fortsatt support.

Kurser och utbildningar

Kundregister

Utbildning i samband med installationen sker
på plats hos er.

FRI4 Kundregister innehåller alla
grunduppgifter och information om
kundens taxor, samdebitering,
fakturerings och föreningsadresser och
mycket annat.

För kortare utbildningar använder vi ett par
olika supportverktyg som gör att vi kan ta
utbildningar och genomgångar på distans.

Allt anges i klartext varför registret är
mycket överskådligt även för mindre vana
datoranvändare.
____________________________

Vi erbjuder också olika återkommande kurser,
både för användare och systemadministratörer,
i vår kurslokal.

Teknik
FRI4, som körs i Windowsmiljö, är ett
fleranvändarsystem men kan även installeras
på en fristående PC.

Statistik

När ni vill veta mer

Programdelen FRI4 Statistik hjälper er att
skapa statistikunderlag för t.ex.:

Vill ni veta mer om FRI4, tekniken bakom
systemet eller om våra kurser och utbildningar?

· nyttjandegrader

Kontakta oss direkt eller besök www.idavall.se.

· uthyrning per kundtyp
· intäkter per kund eller objekt
· antal deltagare per bokning
· fördelning mellan verksamheter
· subventioneringar
· fördelning mellan kundgrupper
· fördelning mellan taxor
· och mycket, mycket mer
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