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Nilex - systemstöd för ärendehantering

Det finns många detaljer att ta hänsyn till när det gäller

ärendehanteringssystem. Det finns många leverantörer och i detta 

dokument lyfter vi fram 3 anledningar till varför Nilex är ett 

alternativ att tänka på när ni funderar på att köpa en ny 

servicedesk.

Nilex ärendehanteringssystem förenklar hur

verksamheter hanterar deras IT och

kundsupport. Genom vårt verktyg

har systemadministratörer

och andra beslutsfattare en klar

överblick över ärenden och kritiska

verksamhetsprocesser. Dessa processer

kan baseras på ITIL eller anpassas individuellt

efter varje organisations önskemål. 

Nilex flaggskepp, Nilex Enterprise är en heltäckande lösning för 

ärendehantering, IT-support och kundservice. Genom vår 

omfattande flexibilitet kan ni använda vår lösning för att sköta er 

avtalshantering, avvikelsehantering och processtöd. Baserat på 

ITILS ramverk hjälper Nilex Enterprise företag att effektivisera sina 

IT-processer. 

Nilex tror på valfrihet:
Vi tror inte att det finns ett 
ärendehanteringssystem som passar alla 
organisationer. Därför har vi i vår plattform 
utvecklat lösningar som är anpassade efter 
verksamheter med olika krav på funktionalitet 
och processtöd

• !NileXpress, Nilex Pro och Nilex Enterprise.  Oavsett 

budget kan ni med Nilex lösningar öka 

produktiviteten och få en klar överblick över er 

ärenden.

• !Om ni vill växa har vi moduler som kan anpassas 

efter era behov.

•! Vill ni inte sköta uppdateringar och driften av våra 

lösningar har vi även molntjänster.



Det kan självklart användas för 

ärendehantering, men även för 

förbättringsarbete. Vad är era kunder 

nöjda med, vad anser teknikerna om 

det nya stödsystemet, vad tycker 

medborgarna om kommunens nya 

planer? Registrera medarbetarnas, 

medborgarna eller slutanvändares 

förbättringsförslag.

Snabb och enkel 
implementation
CIO och IT-avdelningar har färre resurser och 
mindre personal, men de måste fortfarande se till
att både användare och kunder förblir nöjda. Nilex 
lösningar hjälper er organisation att möta dessa 
utmaningar oavsett vilket budget ni har för inköp 
av ett ärendehanteringssystem

• !Ni behöver inte lägga omfattande resurser på utveckling 

eller dyra konsulter för att anpassa systemet efter era 

önskemål.

• !Med Nilex är ni uppe och kör efter 1 vecka.

•! Ni kan göra ändringar i systemet utan att behöva 

konsulter. Ni kan anpassa Nilex ifall ert företag ändrar 

sina processer för hantering av ärenden.

Genom att använda vårt API, Nilex Integration Services (NIS),

som är ett WebService API baserat på SOAP kan ni integrera

Nilex med andra system som verksamheten använder.

Något som är viktigt för att få ett lägre TCO är om man 

som systemadministratör kan lägga upp nya roller

och användare själv. Detta kan man göra i Nilex

utan att behöva våra konsulter på plats.

Det gör att Nilex kräver mindre resurser

både initialt, men framförallt löpande.

Ni kan med våra rapporteringsverktyg mäta, analysera och 

säkerställa implementeringen av förbättringsåtgärder.

Nilex produktportfölj är väldigt bred, vilket gör att vi kan 

utforma våra system efter kundens exakta krav. Nilex 

ärendehanteringssystem kan användas inom en mängd 

områden. 

• SAP R3,

• CRM systems,

• MS Sharepoint intranät,

• övervakningssystem.
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Dina anställda informeras bättre och 

kunderna får hjälp snabbare. 

Detaljerad information om vilka 

problem kunden har erhålls i 

mobilen och den tekniker som är 

närmast kunden tar sig an 

problemet.

Mobilitet – mobil 
ärendehantering
Lämna skrivbordet – njut av friheten som Nilex 
mobila lösningar tillhandahåller!

Nilex Mobile Service med positioneringstjänst gör att 

företaget och personalen i servicedesken vet var 

medarbetarna befinner sig. Det leder till ökad produktivitet, 

sänkta kostnader och förbättrar internkommunikation. Ni 

kommer också kunna öka kundnöjdheten eftersom vår 

tjänst hjälper er hitta närmaste servicepersonal, vilket gör att 

svarstiden förkortas avsevärt.

Utöver våra omfattande integrationsmöjligheter har vi även 

verktyg för att skapa rapporter. Med Nilex Analytics har ni 

omfattande möjligheter att skapa rapporter som redogör 

information över olika ärenden och problem. Oavsett om ni 

använder rapporter för internt bruk eller för era slutkunder så 

finns det en lämplig rapport för varje behov. Ni kan skicka 

rapporter direkt från Nilex och generera dem i olika format 

såsom Word, Excel eller PDF-format. Ni kan också 

schemalägga rapporter automatiskt som skickas till din 

interna supportorganisation eller till dina kunder.

Nilex – förenklar ärendehantering

Hemsida: www.nilex.se" " " Email: sales@nilex.se

Telefon: 042180050
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• !Vi har lösningar för Android, Iphone och Windows Phone.

• !Genom vår mobila positionering får den teknikern som är 

närmast kunden uppgifterna i sin mobil, vilket minskar 

restiden.

•  Med Nilex Mobile solution kan ni rapportera

ärenden när ni är ute och besöker

kunder. Ni minskar därmed er

pappershantering
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