Skapa avancerade webbformulär på ett enkelt sätt
Exempel på användning:
• Beställningar
• Ärendehantering
• Undersökningar
• Kontakta oss

Möjligheter:
• För hemsidor, sociala medier och appar
• Integrering mot era system
• Färdig för kommunikation med Lime
• Stöd för BankID-signering

1. Uppsättning

2. Skapa formulär

3. Publicera

Simpliform kan köras direkt i molnet
eller installeras lokalt i er egen miljö.
Oavsett vilket alternativ ni väljer är
startsträckan väldigt kort.

Med simpliform skapar och ändrar ni
enkelt formulär på egen hand.

Publicera formuläret antingen via en
länk till en egen sida eller genom att
lägga in ett färdigt kodblock på er
hemsida.

Simpliform integreras smidigt på er
webbplats oavsett om ni använder
CMS som WordPress, Episerver, Sitevision eller liknande.

Skapa allt från enkla “kontakta
oss”-formulär som skickar e-post
med de uppgifter som fyllts i, till
mer avancerade formulär som söker
efter kund- och adressuppgifter och
skapar ärenden direkt i era system.

Färdig BankID-modul finns för att
snabbt komma igång med signering
av ifyllt formulär.

Ni kan hela tiden förhandsgranska
hur det slutliga formuläret kommer
att se ut.

Valmöjligheter

Funktioner

Respons

• Formulären kan integreras för att
hämta och uppdatera data från
interna system.
• BankID finns som tillval för digital
signering.
• Hämtning av adressinformation från
CreditSafe och SPAR finns som tillval.

• Bygg formulär som har flera steg.
• Möjlighet att lägga in regler
(t.ex. personnr måste vara 12 tecken
och endast siffror).
• Ni kan när som helst förhandsgranska hur formuläret kommer
att se ut.
• Stöd för rensning av data enligt
GDPR.

Data som fylls i kan skickas tillbaka
till ert system (t.ex. Lime, Salesforce
eller BFUS), via e-post eller lagras i
simpliform.

Formulären är responsiva och
anpassar sig till skärmstorleken så de
fungerar lika bra på dator, mobil och
surfplatta.

Det går även enkelt att ställa in så
att den som fyller i ett formulär
automatiskt får en återkoppling via
e-post, exempelvis ”Tack för din
beställning”.
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