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Mawik Medlem WEB
Nu erbjuder vi Mawik Medlem WEB
som är en lösning på mångas önskemål
om att få ett gemensamt
föreningsregister på webben.
Tidigare erbjöds endast Mawik Medlem
som fristående Windowsprogram.
Den versionen är gratis, men saknar de
fördelar som ett webbaserat system
erbjuder.

TILLSAMMANS

VI SKÖTER DRIFT & BACKUP

I Mawik Medlem Web jobbar alla i samma register
och alla har därför tillgång till samma uppgifter
samtidigt! Grundidén med ett register är ju att
samla all information på ett och samma ställe!

Vi uppdaterar och förbättrar systemet
kontinuerligt. Dessutom sköter vi all
säkerhetskopiering och ser till att hålla systemet i
drift så ni får fokusera på roligare saker.

STÖD FÖR FORDON

TESTA GRATIS

Mawik Medlem WEB har även stöd för
fordonsregistrering och passar därför även till
fordonsklubbar av olika slag. Det finns möjlighet att
skapa en Matrikel för sändning till tryckeri eller för
egen utskrift.

Om ni tycker detta låter intressant men är osäker
på om detta skulle passa just din förening kan ni
få prova systemet helt kostnadsfritt under en
begränsad period. Kontakta oss så lägger vi upp
en testsida åt Er.

NÅGRA FÖRDELAR

REFERENSER










Svenska A-Fordarna, Svenska Jaguarklubben,
Svensk Landroverklubb och The Rolls-Royce
Enthusiasts’ Club är några av våra nöjda kunder
som redan hunnit upptäcka fördelarna med
Mawik Medlem WEB.

Alla medlemmar i en gemensam databas.
Stöd för självregistrering för nya medlemmar.
Medlemmarna kan uppdatera sina egna uppgifter.
Hanterar avisering av medlemsavgifter.
Stöd för utskick och avisering via e-post .
Medlemsmatrikel för fordon kan skapas.
Ingen installation behövs - nås via din webbläsare.
Möjlighet att integrera med BG-MAX för snabb
avprickning av betalningar.

INTRESSERAD?
Besök vår hemsida www.mawik.se
eller ring oss för prisuppgifter och mer
information.

ENKELT ATT KOMMA IGÅNG
I startavgiften ingår konvertering av ert befintliga
register så att ni snabbt kan komma igång utan att
behöva börja med ett tomt register.

WWW.ADATUM.COM

Postadress

Telefon

E-post

Webb

Stenbomsgatan 10
821 42 BOLLNÄS

0278-139 18

info@mawik.se

www.mawik.se

