Mixterdata AB
Mixterdata är ett oberoende
IT-företag med
rötterna i Kristianstad, vi vill
vara bäst i vår nisch och har
därför begränsat vårt
produktutbud och leverantörer
till de absolut bästa alternativen.

Release Q1 2011

Airport 2011 är ett administrativt system som hanterar
allt ifrån flygplansrörelser från landning och start till
faktureringsunderlag och statistik.
Planerad release är lagd någon gång under Q1 2011, Vi tar gärna emot
intresseanmälningar via telefon, mail eller vår hemsida.
Kontaktinformation hittar ni längst ner till vänster på varje sida eller längst ner på sista sidan.

Datateknik
Vi erbjuder konsultation i
form av service och support
inom alla IT-relaterade
områden så som:
- Nätverk
- Datorservice
- Serverhantering
- Mjukvara

Programutveckling
Mixterdata har en egen
utvecklingsavdelning som
tillhandahåller konsultation
inom programutveckling
och systemintegration.
Vi erbjuder även produkter
som:
- Ärendehanteringssystem
- E-handelsystem
- informationshanteringssystem

Kontakta oss
Mixterdata AB
Medspårsvägen 13
297 72 Everöd
+46(0)44 - 23 85 55
info@mixterdata.com
www.mixterdata.com

Notera att intresseanmälan inte är bindande.

Nyheter i Airport 2011

- Nu kompatibelt med Windows 7
- Leveras på separat maskinvara för säkerställd kommunikation med AFTN
- Kan nu hantera behörighetskort
- Innehåller enkelt dokumenthanteringssystem
- Assistera med hinderbevakning
- Hanterar nu även AD HOC flygningar
- Utförliga hjälptexter
- Gränssnittet följer nu windows standard med menyer, snabbknappar
och höger-klicks menyer
- Kan nu själv redigera vilka tjänster som automatiskt skall läggas till en
schemalagd flygning
- Förenklad orderhantering
- Helt reviderad lösenordshantering för att kunna anpassa programmet
till den position som ska använda systemet
- Förbättrat system för lokala landningskort
- Förbättrat system för flygningar som ska visas publikt
- Förbättrat system för rapportering av flygplan som saknas i registret
- Gemensamt ICAO-IATA-flygplatsnamn register
- Export av statistik i formaten: PDF, Excel och RTF

Tilläggsprogramvaran Jumpzoom

Specialbyggd programvara för Airport 2011 som visar bilder, filmer och såklart även
flightinformation. Visning kan ske på ett oändligt antal monitorer över hela flygplatsen.
Beräknas vara tillgänglig samtidigt som Airport 2011.

Innehåller enkelt dokumenthanteringssystem
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- Skärmdump av “Hantera flygtrafik” med menyer, snabbknappar och höger-klicks meny

Utförliga hjälptexter
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- Skärmdump av “Airport 2011 Hjälp modul”

Fönsterhantering för multi-tasking
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- Skärmdump bestående av tre olika moduler

Lösenordshantering med användarnivåer
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Hur ni lämnar intresseanmälan
Är ni intresserade av Airport 2011 anmäler ni det lättast genom att
kontakta oss via e-post men det går även bra via telefon eller vår hemsida.
Intresseanmälan är inte bindande!
Uppge kontaktperson, flygplats och telefonnummer till kontaktperson.
Telefon: +46(0)44 - 23 85 55
E-post: info@mixterdata.com
Ni kan även använda formuläret “Kontakta oss” på
www.mixterdata.com

Kontakta oss!
Kontakta oss
Mixterdata AB
Medspårsvägen 13
297 72 Everöd
+46(0)44 - 23 85 55
info@mixterdata.com
www.mixterdata.com

Har ni frågor kring Airport 2011, andra MixterData produkter eller vår
verksamhet? Kontakta då oss på:
Telefon: +46(0)44 - 23 85 55
E-post: info@mixterdata.com
Eller besök vår hemsida: www.mixterdata.com

