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WB Kulturhusverktøy 2019.
Full kontroll på arrangementer.
WB Kulturhusverktøy 2019 er et 100 % webbasert verktøy for
planlegging og organisering av norsk arrangementsvirksomhet.
Løsningen har felles plattform med anerkjente WB Festivalverktøy,
pluss helintegrerte tilleggsmoduler spesielt utviklet for norsk
kulturhusdrift. Pålogging skjer enkelt med en vanlig nettleser på en vanlig datamaskin, laptop, nettbrett eller
smarttelefon, uten behov for installasjon av spesiell programvare. Løsningen er brukervennlig, innholdsrik,
rask og stabil, og benyttes av en rekke ledende og anerkjente aktører i Norge.

Bakgrunn

WB Kulturhusverktøy er laget for norske forhold i meget nært samarbeid med flere av landets mest kjente
kulturhus og festivaler. Utvikler er webfirmaet WebBusiness AS i Kristiansand, som har produsert
internettløsninger siden 1999. Utviklingen av løsningen har pågått kontinuerlig siden 2008. Verktøyet er i
dag enestående i norsk sammenheng, og videreutvikles kontinuerlig basert på praktiske behov som dyktige
og erfarne nøkkelpersoner i festival- og kulturhusbransjen selv definerer.

Konstant videreutvikling

WB Kulturhusverktøy / WB Festivalverktøy er i dag et svært innholdsrikt og velprøvd program, men er
likevel i konstant videreutvikling i samråd med brukerne. Vi er opptatt av at selv et svært bra system alltid
kan bli enda bedre, og oppgradering til nye fellesfunksjoner skjer automatisk som en del av lisensavtalen. I
tillegg kan ønsker om tilleggsfunksjoner utvikles etter avtale, og det er lagt til rette for at flere kulturhus
og/eller 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
verktøyansvarlig. Ved levering tilbys det også et opplæringsmøte pr. telefon.

Brukere

WB Kulturhusverktøy / WB Festivalverktøy benyttes av en rekke kjente norske aktører, f.eks.:
Bærum Kulturhus
Sentralen (Oslo)
Hamar Kulturhus
Stavanger Kulturhus
Ælvespeilet Kulturhus (Porsgrunn)
Nasjonalbiblioteket (Oslo)
Moldejazz
Tromsø Kulturhus

Norges Musikkhøgskole (Oslo)
Røverstaden (Oslo)
Hjertnes Kulturhus (Sandefjord)
Kongsberg Jazzfestival
Byscenen (Trondheim)
Festspillene i Nord-Norge
Dokkhuset (Trondheim)
Oseana Kunst- & Kultursenter
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Funksjonalitet:

Verktøyets ulike funksjonsområder er knyttet sammen på en måte som gjør det til en helhetlig løsning for alt
som skjer i både planleggings- og gjennomføringsfasen av ulike typer arrangementer:
- Detaljerte produksjonsplaner
- Arenatimeplaner (saler / rom) pr. dag, uke m.m.
- Samtykkeløsning for personopplysninger (GDPR)
- Filvedlegg pr. produksjon, sesong og arena
- Arbeidslister pr. kategori/produksjon/person
- Vis arbeidsoppgaver i f.eks. Outlook vha. ics-filer
- Søknadsskjema for leieforespørsler o.l.
- Ressursbase for utleievirksomhet
- Lag og send tilbud
- Fakturagrunnlag basert på tilbud
- Lag og send kontrakter med signatur
- Kontraktarkiv
- Timeplaner for artister/aktører
- Økonomi (budsjett/regnskap)
- Besøkstall: Registrering og rapportering
- Elleve ulike tilgangsnivå for brukere
- Lag og send PDF av ulike rapporter og lister
- Varsling pr. e-post ved endring av prodstatus
- Duplisering av produksjoner og produksjonsdata

- MIN SIDE for arrangører / leietakere
- MIN SIDE for artister / agenter
- MIN SIDE for arenaansvarlig
- MIN SIDE for frivillige
- Registrering og organisering av frivillige
- Autogenerert mediaside pr. produksjon
- Deling av data til eksterne programoversikter o.l.
- Integrert innholdsbase/verkbase
- Person- og firmabase m/ søkefunksjoner og lister
- Arenainformasjon (generelt og pr. produksjon)
- Booking av biler, arenaer og personer
- Transportplaner
- Møte- og oppgavekalender
- Overnattingssystem med gjestelister
- Reisesystem med reiseoversikter
- Send SMS og e-post med meldingsarkiv
- Adgangskort/akkreditering
- Integrasjon med billettsystemet TicketCo
- Gode muligheter for spesialfunksjonalitet

Ta kontakt for mer informasjon eller for å avtale en uforpliktende
telefondemo av WB Kulturhusverktøy:
WebBusiness AS – Kristiansand / Skien
Telefon: 38 14 83 45
post@webbusiness.no
www.webbusiness.no

Mer produktinformasjon:

www.webbusiness.no/kulturhus

webBusiness.no

WebBusiness AS, Kristiansand, Tverrmoen 13, 4645 Nodeland - Tlf. 38 14 83 45 - E-post: post@webbusiness.no
Internett: www.webbusiness.no - Organisasjonsnummer: NO 982 232 627 MVA - Bank: DNB 7325.05.04338

