
Få kontroll över dina trycksaker!

H E N N I N G S O N S  F Ö R E T A G S P O R T A L





Henningsons företagsportal är en molntjänst som hjälper till  

att hålla kontroll på allt som har med trycksaker att göra.

Portalen anpassas efter ert företags grafiska riktlinjer, allt för  

att användaren ska känna igen sig samtidigt som den ska ge 

intrycket av ett komplement till den befintliga miljön. Portalen 

nås via inloggningssida på internet eller via direktlänk på  

kundens intranet.

Vi skapar användare med olika behörigheter och rutiner  

kring beställningar, leveranser och fakturering - allt enligt  

önskemål.

Tillsammans går vi igenom och ser vilka portalmoduler som 

passar just för ert arbetsflöde.

 





Vi skapar en dokumentmall med specifika designregler som  

t.ex. typsnitt, radavstånd, färger och hur ett telefonnr m.m. 

som ska skrivas.

 

Användaren skriver in sina uppgifter och vid onlinegod- 

kännandet skapas en tryckfil.

Alla på företaget kan vara användare och beställa sina egna 

visitkort. Vill man ha en extra kontroll kan man välja att  

beställningen ska attesteras av behörig innan det går iväg  

på tryckning.

Marknadsavdelningen kan vara säker på att det alltid blir 

enligt den grafiska profilen. 

Visitkortsmodul





Vi lägger upp era trycksaker och ni beställer efter behov,  

perfekt för små och medelstora upplagor.

En stor fördel är att ni inte behöver ha några trycksaker i  

lager utan vi trycker bara de antal som behövs för tillfället 

vilket ger möjlighet att ändra i trycksaken inför varje tryckning.

Denna modul lämpar sig även bra som trycksaksbibliotek där 

alla användare kan se vilka trycksaker som är aktuella hos  

ditt företag.

Print on Demand modul





Vi lägger in de produkter som kräver lagerhållning t.ex. tryck-

saker med stor upplaga, marknadsmaterial, GiveAways mm.

I portalen ser du aktuellt lagersaldo, beställ och få  

produkterna distribuerade till önskad adress.

Ni får total kontroll över era produkter och frigör yta på  

företaget samt att allt syns i portalen och lagerhålls hos oss. 

Lager & Distributionsmodul





Portaltjänsten har få begränsningar och kan anpassas 

utifrån just dina önskemål och behov. 

Exempel på anpassningar kan vara dynamiska trycksaker 

med variabeldata, adresseringslösningar, bokningssystem 

m.m.

Trycksaken som du håller i din hand är i grunden en  

statisk Print on Demand-broschyr men vi har kopplat på 

funktionen att kunna ladda upp en egen bild som visas på 

framsidans datorskärm. På baksidan kan man välja  

kontaktuppgifter till olika säljare.

Egna anpassningar



Kontakta gärna Robert Bergh på tel. 0243-24 97 42 eller  

robert@henningsons.se för mer information.

HENNINGSONS TRYCKERI – LOKALT OCH PÅ NÄTET!

År 1947 startade Henningsons Tryckeri med att producera 

trycksaker. Vi står för engagemang, erfarenhet och  

kunskap.

Idag är vi ett komplett grafiskt center med hela produkt- 

ionskedjan under samma tak, självklart miljömärkt med 

Svanen. 

 

Besök gärna www.henningsons.se för mer information.

Låter det spännande?

Gamla Tunavägen 23, 784 36 Borlänge
Tel. 0243-24 97 40 | info@henningsons.se | www.henningsons.se


