AKTIV BY. AKTIV FRITID. AKTIV BOOKING.

FÅ MERE LIV I
DIN KOMMUNE
MED A-BOOK
a-book er et intelligent og brugervenligt
mobilt bookingsystem – skræddersyet til de
danske kommuners administration af kulturog idrætsanlæg.
a-book er logisk, hurtigt og funktionelt, nemt for både
foreninger, borgere og kommunens administrative
medarbejdere, og det er designet specifikt til at sikre bedre
udnyttelse af kommunens ressourcer – og give borgerne
endnu flere muligheder for at komme ud at røre sig og
møde hinanden.

Bedre udnyttelse af
tomme faciliteter
Nem administration
og enkel drift
Intuitivt og brugervenligt
Virker på tværs af
alle platforme
Mere motion, mere liv,
mere fællesskab

I vores arbejde med Contool

en

Feriebooking har vi hjulpet 18

kommunernes IT set up, og ved,

forskellige

kommuner

hvor udfordringerne kan ligge. Vi

med nemmere booking igennem

er vant til at danse med alt fra KMD

Feriefonden, og over det seneste

til Silkeborg Data. Og vi kan få de

år har vi integreret nogle af

forskellige systemer til at snakke

mulighederne

sammen, så alt kører så nemt som

danske

med

a-book

i

Københavns Kommune. Vi har

indgående

forståelse

muligt for alle involverede.

for
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VI ER IKKE SÅ
GODE TIL
HÅNDBOLD.
TIL GENGÆLD
SLÅR VI DE
FLESTE I IT.

Bag a-book står Umano. Et specialiseret IT- og designfirma
med adresse i København. Vi har 10 års erfaring med
integrering i og af kommunale systemer.

FORENINGSLIV
ELLER FRI BOOKING
-ELLER BEGGE DELE?
Københavns kommune har som de første takket
ja til a-book, og vi er i fuld gang med at integrere
systemet på alle de frie borgerbookinger.
En stor og meget spændende

af tilskud til administration af

opgave, og det glæder os, at de

fordeling

første tilbagemeldinger særligt

tilbagebetaling ved aflysninger,

går på, hvor nemt og intuitivt

indberetninger og meget mere.

systemet er.

Det er forskelligt fra kommune

Når vi ruller ud til efteråret, vil

til kommune, hvad der er vigtigst

a-book dække både den frie

og om den rigtige løsning er

booking og den organiserede

den halve eller den hele. Og vi er

booking for foreninger – herunder

selvfølgelig klar til at hjælpe med

alt fra en kommunes fordeling

at finde det rigtige miks for jer.

af

idrætsfaciliteter,
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Alt foregår online og mobilt
Logisk, nemt og brugervenligt
Automatisk tilpasset
den platform, du sidder på
Hurtigt system, optimeret
til at levere hurtige resultater
Fokus på designet, så alle
får en god oplevelse
Visuelt indbydende og
motiverende

EN DRØM OM
ANLÆG OG HALLER
FYLDT MED LIV!
En fælles udfordring for mange kommuner
i Danmark er, at sports- og fritidsanlæg ikke
bliver udnyttet optimalt.
Der er mange grunde til, at baner

det samme, så pladsen gives fri og

og lokaler står tomme, men for os

kan bookes igen, betalingsdelen

at se, er en stor del af årsagen, at de

er

nuværende systemer ikke snakker

på

sammen, og at det derfor kræver

tilbagebetalinger, alt er samlet i et

uhyggeligt

manuelle

enkelt og intuitivt system, som kan

timer fra både kommunens og

tilgås fra alle platforme lige der,

anlæggenes side at holde dem

hvor du er. Og det er endda skruet

opdaterede.

Men hvad nu hvis

sådan sammen, at borgerne kan

det hele bare kørte automatisk?

logge ind og hele tiden se, hvor i

a-book er skabt til at optimere

nærheden, der er ledige lokaler

og udnytte ressourcerne. F.eks.

lige nu – så de måske endda bliver

registreres eventuelle afbud med

inspireret til at prøve helt nye ting.

mange

nemmere
både

at

administrere

indbetalinger

og

AKTIV BY.
AKTIV BOOKING.
AKTIVT MØDE
MED OS?
Vi håber, du har fået en fornemmelse af, hvad
a-book kan gøre for dig og i din kommune.
Systemet er selvfølgelig mere komplekst end
hvad der kan være i en folder som denne, så vi
vil meget gerne komme på et uforpligtende
besøg, og fortælle jer mere.
Du kan kontakte os på mail:
kontakt@umano.dk og telefon: 35 37 08 76
– også hvis du bare har et hurtigt spørgsmål,
du gerne vil have afklaret.
Tak for din tid og god dag.
Max Andersen & Thomas Halberg
/ Umano

