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Innovative løsninger
for dine ne� sider

   

Ne� basert
kundesenter



Basis Kundesenter
Skreddersydd kundesenterside tilpasset din bedrift.
Eget arkiv for nedlasting av dokumenter, bilder og 
andre fi ler. Dokumentarkiv kan være åpent eller 
lukket for registrerte kunder.

• Samle relevant informasjon på e�  sted.
• Mulighet for åpne/lukkede områder
• Kunderegistrering
• Brukervennlig
• Fungerer på alle typer pla� former

Lagringsplass på ne� 
Egen lagringstjeneste på ne� , spesielt tilpasset 
din bedrift. Her har du mulighet for å dele store 
mengder data. Løsningen kan brukes internt eller 
mot kunder, ved tildeling av egne områder 
og brukerkontoer.

• Lagringsplass e� er behov
• Sikker oppkobling via SSL og SFTP
• Brukerkontroll på ulike nivåer
• Deling av mapper og direktelinker
• Høy overføringskapasitet
• Fungerer som desktopklient (Windows /OSX)
• Ingen begrensning i fi lstørrelser

Creato designer og utvikler innovative selvbetjeningsløsninger til dine 
ne� sider. De� e gir god lønnsomhet for bedriften og bedre brukeropplevelse 
for kunden. Ved bruk av spennende muligheter innen teknologi skaper 
vi løsninger som kan tilpasses bruk på alle pla� former 



Produktdatabase
Skreddersydd produktdatabase for din bedrift.
Brukervennlig løsning for registrering av produkter 
og relaterte dokumenter og bilder.
Alle åpne produkter er SEO-tilpasset for god 
tilgjengelighet i søkemotorer.

• Søkemotor tilpasset dine behov
• Dynamiske produktlister
• Mulighet for dokumentnedlasting
• Deler av produktinfo kan passordbesky� es

Skjemaløsninger
Skreddersydde online skjemaløsninger tilpasset 
dine behov. Her har man mulighet for å se� e 
opp alt fra spørreundersøkelser til ulike typer 
registerings-skjema. Alle data kan hentes ut 
fra eget område.

• Skreddersøm av skjema
• Mulighet for egne rapporter
• Kan kny� es opp til statistikk-verktøy
• Tilpasset bruk på alle enheter (mobil, ne� bre� , pc)
• Kan leveres på fl ere språk

Kontakt oss i dag for en uforpliktende gjennomgang av dine ne� sider

T: +47 55 59 81 00
E: postkasse@creato.no
 www.creato.no


