Mastermind your
workflow
The Conductor Tool

Med The Conductor Tool får du full kontroll över komplexa projekt och arbetsflöden.
Äntligen kan du hantera all information med ett IT-verktyg där du enkelt skräddarsyr
molnbaserade applikationer efter dina behov. Vinsten blir omedelbar när era anställda,
kunder och underleverantörer samspelar på ett och samma ställe, med säker access i
olika nivåer. The Conductor Tool kommer garanterat att förändra din arbetsdag.

Kom igång direkt

Med The Conductor Tool kommer du
igång väldigt snabbt med att bygga dina
applikationer. Berörda personer i er
verksamhet kan enkelt involveras på
ett naturligt sätt och ny funktionalitet
kan snabbt tas fram.
Du behöver inte investera i någon ny
hårdvara eller dyra IT-konsulter och du behöver heller inte kunna
skriva kod. Tack var färdiga funktionsblock kan du med enkel dragand-drop och point-and-click och textinmatning skräddarsy en eller
flera applikationer för just ert behov i er verksamhet.
The Conductor Tool används enkelt även ute i fält och är självklart
anpassad även för mobiltelefon och surfplatta.

Smidig administration och hög säkerhet

Det är mycket enkelt att hantera användare, roller och rättigheter för
att styra upp rapportering, oavsett om personerna arbetar inom olika
roller i ditt företag, är inhyrda konsulter eller kunder. Via vårt API
är det också enkelt att integrera The Conductor Tool med företagets
övriga affärssystem.
All åtkomst är krypterad och den information som hanteras
i The Conductor Tool säkerhetskopieras regelbundet, utan
att du själv behöver göra något.

The Conductor Tool ger
dig många fördelar
• Full kontroll på aktiviteter (planering,
genomförande, ansvarig part, och
inbördes beroenden).
• Tidig och tydlig detektering av eventuella
avvikelser ifrån bestämd plan.
• Automatiserad funktionalitet för
koordinering och kommunikation
med, och sinsemellan, kunder och
underleverantörer.
• Enkelt att bygga logic för notifiering via
mail eller SMS.
• Enkelt att ta fram nyckeltal och rapporter.
• Realtidsrapportering på olika nivåer för att
överblicka projektets fortskridande och
identifiera eventuella flaskhalsar.
• Från idé till körklar applikation inom en
vecka.
• Rätt information till rätt part vid rätt tid.
• Stöd för att genomföra många aktiviteter
samtidigt.
• Inbyggda funktioner för att automatisera
processer och proaktivitet.
• API som kommunicerar med – och blir en
brygga mellan – företagets befintliga ITsystem.

Från idé till körklar
applikation i två steg
1. Ramverket

På några minuter har du tillgång till The Conductor Tool, som är klart att
användas för att både skapa och köra applikationer. När du loggat in möts du
av en meny med de verktyg som krävs för att bygga ”din” applikation. Här
skapar du datamodellen som är grunden för din applikation. Du skapar tabeller
och fält – logiskt likt blad och kolumner i Excel. Observera att det inte behöver
bli perfekt vid första försöket. Du kan när som helst ändra och modifiera
applikationen.

•••

2. Formulärbyggaren

När ramverket är färdigt är du redo att börja jobba med formulärbyggaren. Med
enkel drag-and-drop placerar du tabeller och fält på en rityta och skapar ditt
första formulär. När layouten känns bra sparar du formuläret som automatiskt
direkt kan användas och testas. Du kan förstås skapa flera formulär om du vill,
men nu är din applikation klar att användas av dig själv och de användare du
skapar.
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Så optimerar du företagets arbetsflöden

Stegen ovan är det enda som behövs för att bygga en applikation där dina
medarbetare kan hantera projektets data via användarvänliga formulär.
The Conductor Tool har ytterligare funktioner som kan användas för att bygga
ut applikationen och för att förhöja värdet för ditt företag samt förbättra era
processer. Några vanligt använda funktioner är:

Åtkomsträttigheter

Affärslogik och automatisering

Här bestämmer du vilka som skall kunna läsa,
uppdatera, skapa och ta bort information.
Behörighetsmöjligheterna är viktiga för att de
olika användarna skall kunna samarbeta säkert
med både kunder och konsulter. Det betyder att
ditt team och samtliga användare kan samarbeta
mer integrerat och därmed effektivare.

Med hjälp av systemets regelfunktioner
kan dina applikationer utföra “smarta”
åtgärder, såsom beräkningar (KPI:er),
automatiska SMS eller skicka ut notifieringar
via mail. Reglerna kan även användas till
statusförändringar och styra ett arbetsflöde
genom applikationerna.

Rapporter och nyckeltal
Ditt företag kan enkelt skapa skräddarsydda rapporter för olika mottagare och ändamål. Nyckeltal kan
aggregeras och räknas ut för att sedan t ex läggas upp samlat i ett översiktsformulär. Dina formulär, byggda i
steg 2, kan utökas och visualisera utvalda data geografiskt på en karta eller i grafer och stapeldiagram.

Testa The Conductor Tool redan idag.
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Spara uppgifterna med hjälp av QR-koden.

