Septimana
Løsninger til din organisation og din arbejdsdag
Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er
derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt.
Septimana er en løsning til mange opgaver
Både skoler og andre organisationer som f.eks. butikker og produktionsvirksomheder, gør
brug af de alsidige løsninger til planlægning, lokalereservering og mødestyring.
Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.:
Møder og messer
-

Web baseret reservering af lokaler og ressourcer
Planlægning af møder, også med kantinebestillinger
Interaktivt kalender hvor brugere kan skrive meddelser vedr. mødet
Web links direkte fra kalenderen til relevant materiale
Flere sprog

Skema
-

Skemalægning i skoler – både langsigtet og løbende justeringer
Ægte integration mellem central administration og web
Skema tilgængelig på web, Outlook™ og Google kalender™
Interaktivt skema hvor lærer kan skrive meddelser til klassen
Web links direkte fra skemaet til undervisningsmateriale, f.eks Google Doc
Læreren kan selv reservere f.eks. øvelokaler og undervisningsmateriale
Samme faciliteter som ovenfor under ’Møder’ – integreret med skemaet
Tidsregnskab
Vikar
Sæt elever på hold
Flere sprog
Og meget mere . . .
Hos I-Arkaden lejer du dit system, og der følger en vicevært med!

Du skal ikke være IT nørd for at bruge Septimana og du behøver ikke en IT-afdeling, for IArkaden sørger for opdatering af software, udvikling af nye generelle funktioner, nye servere
og omfattende backup af data. Serverne overvåges, så driftproblemer løses med det samme.
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Septimana
Internettet er samlingspunktet
Et centralt princip er at du har adgang til dit system, når du har adgang til Internettet. Uanset
om du er på din arbejdsplads, arbejder hjemme eller er på forretningsrejse, har du adgang til
dine data – døgnet rundt.
Store og små organisationer
Septimana bruges af organisationer med mellem 70 og 4.000 brugere, men naturligvis har
alle ikke brug for de samme moduler.

Support til dig
En meget vigtigt del af et værktøj som Septimana, er muligheden for at få hjælp – derfor kan
du få ubegrænset hjælp til brug af systemet. Der er altså ikke noget med et begrænset antal
henvendelser pr måned, eller et klippekort – hvis du har spørgsmål, skal du have svar!
Det er vigtigt at du kommer godt i gang med at bruge dit nye system, så derfor vil du de
første 14 dage efter du tager et modul i brug, få svar samme eller næste arbejdsdag. Svar på
langt de fleste spørgsmål kan du dog finde på Septimana’s hjemmeside, der har et service
afsnit, samt et afsnit om vejledninger til systemet.

Du kan selv sammensætte dit system
Septimana er et meget omfattende system. F.eks. har skoler ikke alle de samme behov for
planlægning , så du kan sammensætte et system, der passer til dine aktuelle behov – og
budget. Du kan til enhver tid sætte flere moduler på, når dine behov ændrer sig.
Du finder en detaljeret beskrivelse af Septimana med en gennemgang af, hvilke opgaver du
kan løse med de enkelte moduler under punktet E-Learning på www.Septimana.dk.
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