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Et av de mest solgte publiseringsverktøyene i Norge. 
Gir deg frihet og kontroll over eget nettsted.“

”
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Enkelt Via nettstedet i-tools.no legges det inn tekst og 
bilder på samme måte som det gjøres i Word.  Dette 
gjør det enkelt for dere å oppdatere innholdet på din 
nettside til enhver tid.  Vi tilbyr dere full opplæring i 
hvordan dere bruker verktøyet.  Brukerveiledning, samt 
demostrasjonsvideo finner dere på våre hjemmesider – 
www.i-tools.no. 

Fleksibelt Selv om i-tools dekker de fleste behov, kan vi 
med enkelhet tilby endringer og tilpasninger for dere. 
I f.eks en butikkløsning kan vi hente lagerbeholdningen 
fra ditt interne system.  Videre kan bestillingene sendes 
rett inn i ditt økonomisystem. Det meste er mulig. Har 
du i dag nettsider i en annen publiseringløsning, er det 
enkelt for oss å legge over innholdet i i-tools.

 
Modulbasert i-tools er modulbasert. Det gir dere mu-
lighet til å kjøpe kun det dere til enhver tid har behov 
for, og vi utvikler stadig nye moduler.

Populært i-tools er levert til rundt 1500 kunder, og er 
dermed et av Norges mest populære publiseringsverk-
tøy! Det er vi stolte av, og tar det som et tegn på at 
i-tools oppfyller markedets behov.  Stadig nye ønsker og 
behov gjør at i-tools hele tiden blir utviklet i sammen 
med våre kunder. 

Komplett Ved å bruke i-tools kan du administrere alle 
bedriftens webområder fra samme verktøy. Internettsi-
dene kan sees av alle. Intra-og Ekstranett sidene er 
passordbeskyttet via egen modul i i-tools. Disse sidene 
kan dermed bare sees av dem du gir tilgang til.

Utvikling Teknologi som fungerer i dag, men også i 
framtiden. i-tools bruker teknologi fra Microsoft og 
Adobe, to ledende leverandører innen web-teknologi. 
Dette sikrer at i-tools er et robust verktøy.

Teknologi i-tools bruker Microsoft SQLserver som da-
tabase, ColdFusion server som web-applikasjon. Disse 
kjøres på separerte servere, for å sikre optimal has-
tighet. Det kreves ingen installasjon hos deg, alt utføres 
via nettstedet i-tools.no. i-tools finnes både på norsk, 
dansk, svensk og engelsk. i-tools fungerer både på PC 
og Mac. Det blir tatt daglig backup og det garanteres 
99,7% oppetid.

i-tools er et rimelig og fleksibelt verktøy for å etablere og vedlikeholde et profesjonelt nettsted.  
Alt du behøver er internett-tilgang.  Verktøyet er modulbasert, og  har de funksjoner du behøver for å få 
kontroll over eget nettsted. 

i-tools hjelper deg å lykkes på web

Noen i-tools referanser:

• Deal
• Seabrokers
• ONS
• Den norske kirke
• Oilinfo
• Fjordabladet
• Rollform AS
• SeaQiq
• Stavanger 2008
• Deep Ocean
• Næringsforeningen i  Stavanger-regionen
• BIS Industrier
• Hitech Products Drilling
• Nysted AS
• AKVA group
• Kids & Care
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“i-tools Grunnpakke er alt du behøver for å komme i gang!”

• Innhold legges inn via nettstedet i-tools.no
• Du kan opprette ubegrenset antall sider
• Bildeopplasting
• Dokumentopplasting
• Artikler kan legges inn med fra-og til dato
• Opprett ubegrenset antall brukere som kan  

redigere innholdet på ditt nettsted
• Registrerer siden din i søkemotorer

Ønsker du flere muligheter enn det vi har i vår i-tools Grunnpakke?  
Vi har et stort utvalg moduler med nyttige funksjoner: 

Aktivitetsmodul For presentasjon av aktiviteter, gjerne i 
en kalenderform.
Annonsestyring Med annonsemodulen holder du orden 
på en mengde ulike annonser på nettstedet ditt.
Ansatteregister Oversikt over alle ansatte m/bilder. Eget 
søk er inkludert.
Blogg Ønsker du et nettsted som gir dine brukere mu-
lighet til å opprette sine blogger? Da har vi løsningen!
Bookingmodul En modul som gjør at dine kunder kan 
booke dine produkter/tjenester via Internett.
Butikkmodul Den har alt du trenger for å selge produkter 
via Internett.
Diskusjonsforum Gi kunden et sted å diskutere fagrelat-
erte tema eller andre ting av interesse.
Dokumentarkiv Hold oversikt over alle bedriftens doku-
menter.
Avansert dokumentarkiv Hold oversikt over alle bedrif-
tens dokumenter - med søkefunksjonalitet og passord-
beskyttet områder.
Ekstranett Basis ekstranett løsning for publisering av 
informasjon bak eget passordbeskyttet område.
Firmaregister/medlemsmodul For vedlikehold av medlem-
sinfo.
Flash magasin Har du PDFer som du ønsker skal presen-
teres på en bedre og mer interaktiv måte? 
Fotoalbum Modul for å presentere store mengder bilder, 
inndelt i kategorier.
Gjestebok La dine kunder legge inn sine tilbakemeldinger.

• Alt innhold legges i databaser, dvs hele  
nettstedet kan gjøres søkbart

• Forhåndsvisning av informasjonen før den  
publiseres

• i-tools har rettighetsstyring, med administrator,                 
redaktør og andre brukere

• Årlig lisens sikrer at i-tools Grunnpakke  
videreutvikles

Gudstjenester Oversikt over alle gudstjenestene. Be-
regnet for fellesråd.
Intranett En komplett og rimelig intranettløsning!
i-tools CRM Komplett web-basert salgssystem for små-
og mellomstore bedrifter.
Kartverk (flash) Dynamisk og interaktiv redigering av 
punkt/tekst på kart.
Nyhetsbrev En avansert modul for utsendelse av html 
nyhetsbrev.
Nyhetsmodul Publisering, arkiv, abonnement, e-postut-
sendelse.
Online betaling Kredittkortbetaling med VISA, Master-
card m.fl.
Lagring av høyoppløselige bilder Bruker du mye tid på 
administrasjon og distribusjon av bilder og logoer?
Passordbeskyttelse Opprett tilgang og del ut passord til 
forhåndsbestemte nettsider. 
Skjemagenerator Med denne modulen kan du selv lage 
kontaktskjema, enkle spørreundersøkelser, konkur-
ranser etc.
Smartlink Denne modulen gjør det enklere for dine 
brukere å raskt finne frem til sider på ditt nettsted.
Spørreundersøkelse  Spørsmål/antallredigering, e-post 
og rapport automatisk.
Trykkerisystem Komplett system der 
trykkeriets kunder selv lager og bestiller trykksaker.


