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WB Festivalverktøy 2017.
Full kontroll på festivaler og
arrangementer.
WB Festivalverktøy 2017 er et 100 % internettbasert verktøy for
planlegging og gjennomføring av norske festivaler og annen
arrangementsvirksomhet. Pålogging skjer enkelt via en vanlig
nettleser på en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Løsningen er brukervennlig, innholdsrik, rask og
stabil, og benyttes av en rekke anerkjente festivaler, kulturhus og arrangører i Norge.

Bakgrunn
WB Festivalverktøy er laget for norske forhold i meget nært samarbeid med flere av landets mest kjente
festivaler, festspill og kulturhus. Utvikler er webfirmaet WebBusiness AS i Kristiansand, som har
produsert internettløsninger til hundrevis av bedrifter siden 1999. Utviklingen av WB Festivalverktøy har
pågått kontinuerlig siden 2008. Løsningen er i dag enestående i norsk sammenheng ved at den helt fra
starten har blitt bygd rundt de erfaringer og behov som dyktige festivalfolk i Norge selv har definert.

Konstant videreutvikling
WB Festivalverktøy er et svært innholdsrikt og velprøvd program, men er likevel i konstant
videreutvikling i samråd med festivalbrukerne. Vi mener at et bra system alltid kan bli enda bedre, og
oppgradering til nye fellesfunksjoner skjer automatisk som en del av festivalens lisensavtale. I tillegg kan
ønsker om tilleggsfunksjoner utvikles etter avtale, og det er lagt til rette for at flere festivaler kan gå
sammen om å bestille utvikling av eventuelle felles ønsker.

Support og opplæring
Verktøyet har lav brukerterskel, og er raskt å ta i bruk. Det leveres med en illustrert brukerveiledning som
systematisk beskriver alle funksjonsområder. I tillegg inkluderer lisensavtalen telefon- og mailsupport til
festivalens verktøyansvarlig. Ved levering tilbys det også et opplæringsmøte pr. telefon.

Brukere
WB Festivalverktøy benyttes av en rekke kjente norske festivaler og arrangører, blant annet disse:

Festspillene i Nord-Norge
Moldejazz
Kongsberg Jazzfestival
Oslo Jazzfestival
Trondheim Kammermusikkfestival
Oslo Kammermusikkfestival
Stavanger Kammermusikkfestival
Vestfoldfestspillene

Olavsfestdagene (Trondheim)
Pstereo-festivalen (Trondheim)
Ultima (Oslo)
Nordland Musikkfestuke (Bodø)
Bjørnsonfestivalen
Nordlysfestivalen (Tromsø)
Kosmorama Filmfestival
Noregs Ungdomslag
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Funksjonalitet:
Festivalverktøyets ulike funksjonsområder er knyttet sammen på en måte som gjør verktøyet til en
helhetlig løsning for alt som skjer i både planleggings- og gjennomføringssfasen til festivalen:
- Detaljerte produksjonsplaner
- Arenatimeplaner / dagsoversikter
- Ukesoversikter
- Transportplaner
- Booking av biler, arenaer, personer
- Arbeidslister pr. kategori/person/produksjon
- Overnattingssystem med gjestelister
- Reiser og reiseoversikter
- Kontraktgenerator
- Timeplaner for artister og grupper
- Budsjett/regnskap produksjon og hovedarr
- 11 ulike tilgangsnivå for brukere
- Adgangskort/festivalpass (akkreditering)
- Varsling pr. e-post ved endring av prod-status

- Påmelding frivillige
- Organisering/planlegging frivillige
- MIN SIDE pr. frivillige, arrangører, agenter
- Utsending og arkivering av SMS og e-post
- Arkiv for sendte SMS og e-post
- Møtekalender for festivalledelsen
- Infoside til media pr. produksjon
- Filvedlegg hovedarr, arena, produksjon
- Personbase m/ søkefunksjoner og personlister
- Duplisering av produksjonsplaner, oppgaver m.m.
- Integrert innholdsbase/verkbase
- System for utleie/tilbud/arrangører (modul)
- PDF-generator for en rekke rapporttyper
- Integrasjon med billettsystemet TicketCo.

Ta kontakt for mer informasjon eller for å avtale en
uforpliktende telefondemo av WB Festivalverktøy:
WebBusiness AS
Ægirsvei 10, 4687 Kristiansand S
Telefon: 38 14 83 45
post@webbusiness.no
www.webbusiness.no

Mer produktinformasjon:

www.webbusiness.no/festivalverktoy
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