Sensitive data
i sikre omgivelser

Svanem AS er nå godkjent EQUASS-bedrift

Et samarbeid mellom ASPnor og WIS

Vi er blant de første i Norge som har blitt Equass-sertifisert, og det er vi meget stolte over.
En del av denne sertifiseringen går på IT og sikkerhet. Gjennom løsningen fra ASPnor og
WIS vet vi at dette er tatt hånd om, og det er en stor trygghet for oss.
Odd Jarle Svanem
Daglig leder, Svanem AS

Komplett programpakke for tiltaks- og
attføringsbedrifter på sikker server

Alle sensitive data i sikker sone på ekstern server
Oppfyller alle lovkrav til datasikkerhet
Oppfyller krav i EQUASS-sertifikat
Forutsigbare kostnader
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WIS

Sikker sone
”ASPnor - sikker sone” er en løsning utviklet for å tilfredsstille krav
fremlagt i Datatilsynets forskrifter og personopplysingsloven.
Lagring av sensitive personopplysninger er underlagt strenge krav til sikkerhet og kan oppleves
som krevende. Dessuten må man bruke interne ressurser på å holde seg oppdatert ettersom
regelverket endrer seg.
ASPnor har utviklet en løsning som gir brukeren den nødvendige funksjonalitet samtidlig som en
høy grad av sikkerhet er ivaretatt.

Enklere å skaffe sikkerhetsdokumentasjon.

Risikovurdering, rutinebeskrivelser samt tekniske vedlegg produseres av oss i
samarbeid med kunden. Alt gjøres klart og avsluttes med meldeskjema til
Datatilsynet, i de tilfeller dette er pålagt i henhold til personopplysningsloven
eller helseregisterloven.

Du sparer tid og penger.

Både teknisk og administrativt er oppstart av et slikt system
normalt en omfattende affære. For kunden sparer vi tid og penger
ved å ha kompetanse på denne biten.
Foruten å ha en oppdatert løsning liggende klart, hjelper vi
kunden med all administrasjon i følge offentlige krav, samt sørge
for at teknisk sikkerhet og rutiner til enhver tid er oppdatert.

I tillegg får du:
• Tilgang til ”egne” programmer. Alle program du bruker installeres og kjøres fra ASPnors servere.
• Tilgang til alle Microsoft Office-programmer.(word, excel etc)
• Microsoft Outlook med Exchange for deling av kalendere, kontaktlister etc. Synkronisering av
Outlook mot mobiltelefon.
• Ubegrenset lagringsmengde for bedriftens dokumenter
• Egen mappe for ”private” dokumenter og filer.
• Tilgang fra hjemmekontor, hotell, hytta etc. (alle steder hvor det finnes internettilgang).
• Profesjonelle backup- og antivirusrutiner.
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Wis Tiltak og WisWeb Kvalitet
I tillegg til ASPnor sine produkter kan WIS tilby programvare som er
skreddersydd for tiltaks- og attføringsbedrifter.

Wis Tiltak er et saksbehandlingssystem for tiltaks- og attføringsbedrifter
med fokus på skjematikk, loggføring og fravær.
Wis Tiltak gir deg:
• detaljert loggføring på kontakter og deltakere i form av møter, brev, skjema og notater.
• skjema med ferdigutfylte felt som gjør jobben med rapportering enklere.
• et kontaktregister med alle bedriftens kontakter, som er lett å slå opp i.
• deltakerregister med alle relevante opplysninger på tiltaksdeltakeren.
Pris
• Ingen startkostnad.
• Månedsleie kr 1.000,- eks. mva. (fritt antall brukere).
• Tilgang til alle nye versjoner.
• Ubegrenset brukerstøtte.
• Tilgang til nettsider med informasjon og hjelp.
Les mer på www.wis.no/tiltak

WisWeb Kvalitet er et Internettbasert system for kvalitetssikring. WisWeb
Kvalitet gjør det lettere å sikre en tilfredsstillende og ensartet kvalitet. Det
er velegnet hvis man skal starte en HMS prosess eller bli ISO/EQUASS
sertifisert.
Muligheter med WisWeb Kvalitet
WisWeb Kvalitet for tiltaks- og attføringsbedrifter leveres med tilpasset innhold i forhold til krav i EQUASS
standarden. Bedriften får et ferdig dynamisk Intranett, som er anvendelig til mange formål. Du kan registrere
og behandle avvik, få oversikt over prosedyrer, lovverk, skjema og utstyr, fil- og infoarkiv. WisWeb Kvalitet
kan utvides med mange andre moduler, f.eks nyhetsmodul, administrasjon av nettsider, m.m. Du vil bare se
de moduler som du har kjøpt tilgang til.
Det er lett å ta i bruk nye moduler etter hvert som behovet endres. Alle moduler brukes på samme måte, og
dette bidrar til å holde opplæringskostnadene lave.
Pris
• Pris pr. modul + brukertillegg
• Ingen startkostnad
• Tilgang til alle nye versjoner av modulene
• Ubegrenset brukerstøtte
• Tilgang til nettsider med informasjon og hjelp
Les mer på www.wisweb.no/kvalitet
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Bedriftene bak løsningen

WIS

Vi er i dag 13 ansatte i ASPnor. Disse er i
vesentlig grad rekruttert fra nærmiljøet. Dette
gir oss en stabilitet i arbeidsstokken som er
helt utypisk for bransjen. Derfor kan vi tilby
våre kunder en egen fast kontaktperson, noe
mange setter pris på.
Våre ansatte har med seg erfaring fra ulike
bakgrunner samt en blanding av både selvlært og formell utdannelse på fagprogrammer
innen økonomi/administrasjon og håndverksog entreprenørbransjen
For å ligge i forkant på kompetansebygging
har vi arbeidet aktivt i vårt partnerskap med
Microsoft. Helt siden vi kom inn i ordningen
har vår strategi vært å få fullt utbytte av partnerskapet. Gjennom sertifiseringer av eget
personell, samt å benytte Microsoft-løsninger
for å løse konkrete oppgaver, har vi gått
gradene som Microsoft partner. I desember
2008 nådde vi høyeste nivå av partnerskap
og fikk status som “Microsoft Gold Certified
Partner”.

WIS er et datafirma som utvikler programvare
for kunder over hele landet.
Gleden ved at tingene kan løses smartere,
mer effektivt og i lengden billigere for våre
kunder, er med på å gi oss energi og tro på
vår oppgave. Vi leter alltid etter den enkle
løsningen, og fokuserer på det som med minst
mulig innsats kan gi størst mulig gevinst for
våre kunder. Flere tusen kunder bruker våre
programmer daglig.
Har du behov som standardløsninger ikke kan
hjelpe deg med, kan det hende det lønner seg
å se hva vi kan gjøre for deg. Vi leverer både
standardsystemer og utvikler på oppdrag fra
enkeltkunder.
WIS har blant annet laget:
• Utdanningsdirektoratets offisielle statistikk
system for grunnskolen (GSI)
• Skoleadministrativt system for grunnskoler
(Wis Skole)
• Administrativt system for folkehøgskoler
(Navi)
• Saksbehandlingssystem for tiltaks- og
attføringsbedrifter (Wis Tiltak)
• Plattform for utvikling av avanserte
webløsninger (WisWeb)

Kontaktinformasjon
Ole Johan Singsdal
Tlf. 97 19 29 60
E-post: ole.johan.singsdal@aspnor.no
www.aspnor.no

Dag Waade
Tlf. 72 45 01 81
E-post: dag@wis.no
www.wis.no
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Utgitt av: ASPnor AS og WIS AS – Design: Viskom AS – Trykk: Trykkpartner Grytting

ASPnor er et IT-firma på Kyrksæterøra i
Sør-Trøndelag. Vårt hovedprodukt er ASPløsninger der kundene har sine data og
programmer liggende på vår avanserte
serverpark der data- og driftssikkerhet er satt
i system.
Vi leverer våre tjenester over hele landet.

