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En av sakerna som dina läsare slipper.

Det har aldrig tidigare varit så enkelt

att skapa sin egen webbtidning

Enkelt och snabbt 
Webnews låter dig skapa personaltidningar, 
föreningsblad, skoltidningar, medlemsskrifter 
m.m. där en eller flera redaktörer enkelt skall 
kunna publicera material utan fördröjning. 
 
På nolltid behärskar du verktyget som låter 
dig utnyttja tiden till att koncentrera dig på 
det viktigaste – innehållet i tidningen!  

Skapa egen demo gratis 
Skapa din egen tidning och använd den 
kostnadsfritt under en hel månad. Under 
denna tid kan du arbeta med tidningen och 
visa den för vem du vill. När demoperioden 
löpt ut är det endast redaktionsmedlemmar 
som kan titta på tidningen. 
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Enkel administration...

• Webnews är överskådligt och användarvänligt utan att 
tumma på funktionaliteten. Verktyget är alltid åtkomligt via 
Internet.

• Publicera obegränsat antal artiklar i olika avdelningar. Välj 
själv mått, färger och logotyp så att tidningen passar in i er 
grafiska profil.

• Bestäm individuella befogenheter för varje redaktör då 
tidningen involverar flera skribenter.

• Avancerade statistikfunktioner för uppföljning av besök och 
läsarvanor.

• Publicera tidningar nummervis eller skapa en levande 
tidning som alltid har aktuellt innehåll. Arkivering av artiklar 
gör att ni får tillgång till gammalt och nytt innehåll på ett 
ställe.

...ger ett funktionellt och finessrikt resultat!

• Låt läsarkretsen engagera sig i tidningen genom 
möjligheten att kommentera och diskutera artiklar.

• Kraftfulla sökfunktioner där sökning kan ske både bland 
publicerade och arkiverade artiklar.

• Kommande händelser kan presenteras för läsaren via 
kalenderfunktionen.

• Läsaren kan ges möjlighet att skicka insändare, tipsa 
redaktionen, tipsa en vän, delta i omröstning m.m.  
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Några kunder som använder Webnews 
Skolor: gymnasieskolor och grundskolor från hela landet.
Föreningar: Folkpartiet liberalerna, SSU och Unga örnar,  IFK Kalmar, 
Matfors IF (Lilla VM), LO Mölndal.
Företag: Medical Radar AB, Samhall AB.
Övriga: Nacka kommun (nacka.nu), Folkhälsoinstitutet (HIV-aktuellt, 
Utblick folkhälsa), Stadsdelsnämnden Linnéstaden Göteborg.

Besök webnews.textalk.se 
för information om priser.
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Textalks affärsområden

Systemutveckling
Textalk utvecklar skräddarsydda avancerade webbplat-
ser. Dessa lösningar omfattar grafisk design och teknisk 
systemutveckling. Vi deltar också aktivt i arbetet att finna 
vägar som leder till ökad kommersiell kundnytta.
    Textalk har utvecklat en mängd specialanpassade til-
lämpningar inom olika områden. Vi utför programmering-
sarbeten i C, C++, Java, PHP, ASP, Perl, SQL på plattfor-
marna Windows NT/2000/XP, Pocket PC och Linux.

Produkter
Textalk tillhandahåller kraftfulla och användarvänliga gör-
det-själv-verktyg för bland annat publicering av webbtid-
ningar, undersökningar, webbannonsering, omröstningar, 
diskussionsforum och e-handel.
 
Textalk för synskadade 
Med hjälp av Textalks programvara blir tidningar, tidskrift-
er, böcker, Text-TV, e-post och andra datorbaserade texter 
tillgängliga för den synskadade läsaren.

Textalks utveckling från 1979 till idag

Ett företag med historia
Textalk grundare, Henryk Rubinstein, utvecklade världens 
första digitala tidning redan 1979 i samarbete med 
Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs-Posten.
    Med erfarenhet från digital informationsbehandling 
och distribution var det ett naturligt stag för oss att pro-
ducera tidningar för Internet. Helsingborgs Dagblad var 
1995 först i Sverige med att publicera hela sin tidning på 
Internet. Detta gjordes i samarbete med Textalk.
    Vårt arbete med systemutveckling och design för Inter-
net har ständigt ökat och står idag för huvuddelen av vår 
verksamhet.

Personalägt
Textalk sysselsätter idag 7 personer och är en kompetent 
affärspartner för er som vill använda Internet som en aktiv 
del av er verksamhet.
    Företaget har varit personalägt sedan den 1 januari 
2002. Denna struktur borgar för stor stabilitet och en-
gagemang inom bolaget. Vår historia visar klart stöd för 
denna filosofi. Personalen stannar på Textalk och trivs här.

Kort om Textalk

Publiceringsverktyg för hemsidor. Skapa och 
underhåll dina hemsidor med användarvänliga 
redigeringsverktyg direkt i din webbläsare.

ByggDinHemsida
Ett kraftfullt och användarvänligt för att 
snabbt och kostnadseffektivt skapa enkäter 
på Internet.

Websurvey

Webbutik med säker kortbetalning för  
1 000 kr per år. Obegränsat antal artiklar. 
Stöd för flera valutor, språk och frakttariffer.

Webshop
Webnews låter dig skapa personaltidningar, 
föreningsblad, skoltidningar, medlemsskrifter 
m.m. där en eller flera redaktörer enkelt skall 
kunna publicera material utan fördröjning.

Webnews

Textalks produkter Läs mer på www.textalk.se


