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Steleco®Tolk är en modern webbaserad 
lösning som med sin unika arkitektur 
har från grunden konstruerats för att 
möta aktuella och framtida behov hos 
tolkförmedlingar. Vår ambition är att 
erbjuda ett lättanvänt, kvalitetssäkrat 
och kostnadseffektivt verktyg som i 
realtid möjliggör hantering och styrning 
av tolkförmedlingsuppdrag. 
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Planera inför framtiden redan idag! 
 
Tolkförmedlingsbranschen befinner sig i en snabb 
förändring. Komplexiteten inom informationshantering 
har ökat och kraven kring informationssäkerhet blir allt 
högre. Samtidigt höjs kraven på tillgänglighet, snabb och 
säker kommunikation, enklare faktura- och lönerutiner 
och inte minst på flexibilitet och anpassningsbarhet. 
Den moderna tekniken som finns tillgänglig idag 
utvecklas ständigt och ställer din organisation inför 
viktiga beslut.

Lägre totalkostnad med 
framtidssäkrad lösning
Systemets moderna arkitektur 
erbjuder bättre prestanda, 
anpassningsbarhet och högre 
säkerhet. Systemets smarta 
funktioner avlastar dina resurser 
genom automatisering av 
repetitiva arbetsuppgifter. 

Informationssäkerhet och 
flexibilitet
Systemet erbjuder hög säkerhet 
genom användning av krypterad 
trafik med certifikat (SSL), 
säkra backup-rutiner, in- och 
utloggningar, behörighetsstyrning 
av funktioner och stöd för GDPR. 

Snabb och tillförlitlig 
kommunikation
För att leverera meddelande 
med hög tillförlitlighet och 
bästa möjliga lösning inom 
kommunikation samarbetar vi 
med Sveriges ledande företag 
inom mobil kommunikation.
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Flexibilitet och 
anpassningsbarhet är 
två av ledorden i vårt 
utvecklingsarbete
Steleco®Tolk’s arkitektur erbjuder 
ett användarvänligt gränssnitt 
med kraftfulla funktioner som 
tillsammans möjliggör kundunika 
anpassningar. Lägg dessutom 
till en öppen databasdesign 
och ett flexibelt API-drivet 
integrationsgränssnitt så har du 
ett system som är otroligt lätt att 
integrera med vilket moln- eller 
tredjepartsystem som helst, likväl 
som olika datakällor.

Bli effektivare med Steleco®Tolk  - 
anpassa systemet efter förmedlingens 
egna processer och säkra snabb och 
effektiv förmedling av tolkuppdrag.
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Bokning, tolktilldelning, snabb återkoppling 
och kvalitessäkring
Steleco®Tolk stödjer bokningar via olika kanaler, 
tolktilldelningen kan ske manuellt eller automatiskt, 
kommunikation med tolk sker via e-post, SMS eller 
via APP. Administrationen kan hantera alla parametrar 
i en bokning. Kund kan rekvirera, betygsätta och 
avvikelserapportera varje slutfört uppdrag.

Enkel hantering av kund- och tolkregister samt 
avtal och prislistor
Både kund- och tolkregister är helintegrerade med 
internt kommunikationssystem där man enkelt skickar 
meddelande till kunder och tolkar. Tilldelning av tolkar 
kan enkelt tillämpas enligt närhetsprincipen med hjälp 
av kartor samt beräknat avstånd och resväg. Se tolkens 
tillgänglighet i tolkens egen kalender. En  kund kan 
kopplas till fler prislistor och smidig hantering av olika 
avtal säkerställs genom flexibel modul för tolktaxor. 

Smidiga funktioner för fakturering, tolkarvode, 
statistik och rapporter 
Fakturera (eller förhandsgranska) valfria perioder och 
valfria kunder eller välj att fakturera alla kunder på en 
gång. Välj mellan att generera underlag och fakturor 
direkt i systemet eller om du hellre vill integrera 
systemet med ditt befintliga affärssystem. Plocka ut 
standardstatistik som är av intresse för din verksamhet 
eller om så önskas så kan anpassade rapporter och 
statistik tas fram.

Steleco®Tolk erbjuder ett utmärkt 
stöd för snabb matchning mellan 
lämpligaste tolk, plats och tid med 
olika tolkanvändares behov.
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