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Välkommen till Trigonos nylansering av en 
tryckt katalog - vi kör en favorit i repris.

Just nu sitter du med vår nya satsning, ett 
analogt hjälpmedel som vi hoppas ska kunna 
hjälpa till att hitta rätt lösningar till dig eller 
dina kunder. Om du läser katalogen som åter-
försäljare till Trigono vill vi göra informationen 
kring produkterna lättillgänglig, vilket innebär 
att ni kan guida era kunder bättre och därmed 
göra fler affärer och tjäna mer pengar tillsam-
mans med oss.

På den tid när Trigono hette Studentlitteratur 
Software kom vi ut med två kataloger om 
året. Dessa var av lexikon-
karaktär. Dessa kataloger 
var väldigt informativa men 
i ärlighetens namn var de 
en aning ”träiga”. Denna 
gång har vi försökt göra 
katalogen lite mjukare och 
varva mycket intressant 
information med lite ”mju-
kare” läsning.

Trigono har nu haft tre bra år i rad och detta, 
det fjärde, ser ut att bli ett bra år det också. 
Vi har jobbat väldigt hårt under åren med att 
bli en mycket mer proaktiv distributör. Det har 
gett fina resultat och det visar sig i ekono-
miska nyckeltal och så vidare.

En sak som dock inte syns i dessa tal är de 
mjuka värdena så som nya leverantörer och 
förfrågningar från leverantörer som vill att 
vi ska representera dem. Det sista året slår 
alla tiders rekord i just det avseendet och 
det känns otroligt inspirerande för oss att så 
många leverantörer känner att Trigono skulle 
vara en bra partner för dem när det gäller en 

framgångsrik 
lansering eller 
försäljning på 
marknaden.

VÄLKOMMEN tiLL 
NYLANSERiNGEN

AV PROduKtKAtALOGEN 
VD:N HAR ORDET

På tal om nya produkter så har Trigono tagit 
ett stort steg utanför vår tidigare ”comfort 
zone”. Det finns många olika ordspråk om 
hur underliga våra vägar kan vara och det 
gäller självklart också för bolag. Vi har under 
en längre period arbetat hårt för att komma 
in på retail-området och i ärlighetens namn 
har vi haft väldigt svårt att lyckas med detta. 
Men eftersom några av våra leverantörer 
har haft stora försäljningsframgångar på 
andra marknader när de sålt produkterna via 
retailkanalen har vi fortsatt att kämpa för att 
nå fram.

När vi väl lyckades ”knäcka koden” till den 
marknaden var det faktiskt med hjälp av 
telefontillbehör. Detta var produkter från ett 
Engelskt bolag som vi bara skulle hjälpa in 
på marknaden. Det blev inte riktigt så utan 
den enda leverantören har blivit fler och det 
affärsområdet har visat en otrolig tillväxt. 

Trigono har också i detta område kunnat visa 

sina kvaliteter som liten proaktiv spelare på 
marknaden. Vi har erbjudit en flexibilitet både 
vad gäller utbud och leveransförmåga som 
varit så uppskattad så att vi nu är en liten 
spelare som är att räkna med på mobiltillbe-
hörssidan.

Vår målsättning med nylansering av katalogen 
har varit att komma er närmre. Med er menar 
jag främst återförsäljare men även slutkunder. 
Trigono vill att ni på marknaden kan känna att 
vi finns där för er och underlättar för er att 
sälja produkterna som vi distribuerar. 

Hör gärna av er till oss med synpunkter 
på vad vi kan göra bättre i katalogen och 
självklart även annars. Hör också gärna av er 
om ni vill prata med oss om att inleda ett mer 
nära och strategiskt samarbete med oss.

Väl mött

Patric Jönsson

DET nya Trigono

“Det sista året slår alla tiders rekord i just det 
avseendet och det känns otroligt inspirerande 
för oss att så många leverantörer känner att 
Trigono skulle vara en bra partner för dem 

när det gäller en framgångsrik lansering eller 
försäljning på marknaden” Patric Jönsson, VD
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4 Brainstorma, organisera och hantera vilket projekt som helst, 
var som helst, på vilken enhet som helst

23 Trigono tillsätter Carl-Johan som försäljningsansvarig för 
skollicenser 

Mobilitet i fokus

10   Med fileMaker pro i kombination 
med fileMaker Go kan du snabbt 

få din affärsinformation till både din 
iphone och ipad

telecoMtillbehör 

32 Med Logoskals telecomtillbehör 
kan du enkelt tillgodose dina 

kunders behov. Till både telefon och 
surfplattor, flera modeller.

Trigono aB

DEN proakTiva spelaren

Jobb:
Jobbat med mjukvara i över ett decen-

nium. Var säljchef för 
Studentlitteratur Software. 

Fritid:
Fotbollspappa och tränare som spend-

erar mycket tid på sidlinjen och försöker 
dirigera spelet. När möjlighet ges tar 

han gärna en tur till någon racingbana 
och bränner lite gummi.

Semester:
Tar helst av allt bilen ner till Italien när 
det är dags för ledighet och njuter av 

god mat och skönt väder.
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“Många av våra kunder vill att vi ger 
dem råd för hur man blir mer effektv, 
och MindManager har gjort det möjligt 
för oss att uppnå det målet i vårt krea-
tiva tänkande samt i presentationer. “Vi 
arbetar mycket med brainstorming och 
med att komma med nya idéer”, säger 
Max. ”Att sammanfatta informationen 
och presentera den på ett sätt som är 
visuellt stimulerande, samtidigt som 
all nyckelinformation inkluderas, kan 
ta lika lång tid som att komma fra till 
själva idéerna. I en idédriven affärs-
marknad skulle detta verkligen kunna 

sakta ner oss”

-Max Osterkund, Executive Director 
inom IT-rådgivningsavdelningen - Ernst 

& Young, Norge

Mindjet, Mindjet web, och Mindjet för Windows
Varje dag överöses vi av information. Störtfloden av osammanhängande e-post, förlorade bilagor och oklar kommunikation gör det svårare än 
någonsin att arbeta smartare och snabbare. 

Kritiska insikter begravs i mötesoljud, och den viktiga informationen går ofta förlorad i tangentiella dialoger och kaotiska whiteboard-sketcher. Det 
är den universella utmaningen som vi alla står inför: att föra samman lösryckt information till en sammanhängande handlingsplan.  

83 av de globala företagen på Fortune 100-listan 
använder Mindjet för att få jobbet gjort 

Mindjet hjälper människor att generera 
bättre idéer och arbeta smartare med 
hjälp av programvara som stöttar 
brainstorming, att organisera planer och 
hantera projekt - var- och närsomhelst. 

Vår interaktiva miljö använder sig av ett 
visuellt gränssnitt, vilket underlättar för 
team att leverera rätt resultat i tid.

Föga förvånande använder 83 av de 
globala företagen på Fortune 100-listan 
använder Mindjet för att få jobbet gjort. 

Ta reda på varför. 

 

Brainstorma, organisera och hantera vilket projekt som helst, var som 
helst, på vilken enhet som helst

Mindjet

Mindjet® är programvara för att visuellt fånga upp och dela 
idéer, organisera information, göra planer och arbeta med 
olika lag för att genomföra projekt. Kapaciteten /   Funk-
tionaliteten?  inkluderar informationskartläggning, filhantering 
och -delning samt integrerad uppgiftshantering. 

Mindjet låter användare brainstorma och samarbeta i 
realtid genom att lägga till hyperlänkar, bilagor, antecknin-
gar och bilder. Användare kan även specificera och spåra 
uppgifter, resurser och deadlines för att försäkra att projekt 
slutförs i tid.

Mindjet kan användas från Microsoft® Windows®- och 
Mac®-skrivbord, på nätet, i mobila enheter (iPad®, iP-
hone® och Android®) samt på plats (när det används med 
vår stationära SharePoint®-server).  

Avancerade kartläggningsfunktioner inkluderar guidade 
brainstormningar, Gantt-scheman, 2x2-analyser, intrakart-
beräkningar samt importerings- och exporteringsfunk-
tioner för Microsoft Office®, Apple®-appar och Microsoft 
Project®.

Mindjet web

Mindjet web inkluderar kartläggning av kärninformation, 
filhantering och -delning samt funktion för integrerad up-
pgiftshantering. Webbläsarbaserad funktionalitet möjliggör 
skapande och hanterande av filer både i molnet och lokalt 
(SharePoint-server på plats krävs).

Mindjet web är integrerat med våra mobilappar, så mobila 
användare kan lagra och dela kartor online. Avancerade 
funktioner inkluderas ej.
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På Mindjet är vi passionerade över hur vi ska 
koppla samman dig och hela din arbetsplats 
med den stora idén som ni vill agera på, den 
stora idén som kan leda er verksamhet till 
större framgång. Vår passion är att hjälpa folk 
att arbeta smartare.

Så vi fick själva en stor idé, och det var ingen 
överraskning att den uppstod genom att 
lyssna på er – utforskarna och tänkarna som 
är våra kunder.

En sann historia: när du söker på “Work-
ing Smarter” (arbeta smartare) så får du 46 
000 000 resultat. Det är mycket hype. Men 
till skillnad från teorier och löften så vet vi 
att vi kan leverera ett riktigt och fungerande 
redskap för smartare arbete – och inte om sex 
månader eller två år, utan just nu.

Hur vet vi att vi kan leverera?
83 % av Fortune 100-företag använder 
nu Mindjet för att föra sina stora idéer till 
marknaden, och 46 av BusinessWeeks “50 

mest innovativa företag” använder för när-
varande Mindjet. 

Vi integrerar även med andra tjänster så att 
våra kunder kan maximera sina idéer: Google, 
LinkedIn, Evernote, Twitter och Microsoft 
Office. Vi integrerade dessutom nyligen med 
den senaste medlemmen i Microsoft-familjen: 
Yammer, ett socialt nätverk för företag som 
gör det möjligt att hitta och få ut det bästa 
från dina interna resurser.

Vi är starkare när vi samarbetar. Att inklud-
era dessa tjänster stödjer denna uppfattning 
genom att ge proffs en verklig möjlighet att 
skapa framgång genom de resurser som de 
redan har. Men för att kunna lyckas med detta 
så måste de avsluta sin självpåtagna isolering. 

Du kan se vår nya Mindjet-video på You-
Tube – skriv bara in “Mindjet Work Inspired” i 
sökrutan på YouTube.

Sagt om Mindjet:
“Mindjet låter oss samarbeta på olika 

dokument och har blivit ett användbart 
presentationsverktyg för att ge seniora 
partners en överblick över pågående 

rättsfall. 

Vi behövde ett redskap som kunde 
strukturera upp stora rättsfall på ett sätt 
som gör det möjligt att snabbt växla från 
en makro vy till en mikro vy, samtidigt 

som det ger effektiv tillgång till relevanta 
dokument. Vi valde Mindjet efter en 

rekommendation och vi fann snabbt att 
det var till stor hjälp vid kartläggning av 

rättsfall. 

Under processandet/rättstvister? an-
vänder mina kollegor och jag nu Mindjet 
för att snabbt leta fram och presentera 

dokument, vilket sparar värdefulla 
sekunder. Det gör det även möjligt för 
de i rätten att reagera på magkänslor 
genom att kontrollera huruvida dessa 

tankar är korrekta.”

Johann Karlbom, Partner 
Setterwalls, Sverige

Vår passion är att hjälpa folk att arbeta smartare

Allt börjar med en idé och rätt grupp människor
Den senaste tidens forskning från McKinsey Global Institute pekar på den enorma avkastningen 
som för närvarande sitter uppbunden i sociala teknologier. Om vi använder social media för bät-
tre kommunikation och samarbete inom och mellan företag så uppskattar McKinsey:

•   en 20- till 25-procentig ökning i produktivitet för kunskapsbaserade arbetare
•   hela 871 miljarder dollar per år i globalt värde som låses upp.

Hur kommer du dit härifrån?
Mindjet är nu mer dynamiskt, rörligt och anslutet: Vi är glada över att kunna presentera 
Mindjets första fullständigt integrerade samarbetsprodukt någonsin:

•   Mindjet för företag och Mindjet för individer.
•   Mindjet är enklare.
•   Mindjet är kraftfullare.
•   Mindjet är smartare överallt där det används.

Mindjet släpper produktuppdateringar och
helomfattande lösning med allt inkluderat      

Sagt om Mindjet:
“Mindjet har blivit en central del av min arbetsdag och det utgör en ovärderlig 
hubb för mig och mitt team när vi ska hantera de stora projekt som vi jobbar på.

Jag behöver inte längre lägga tid på att kolla av uppdateringar med flera personer 
eftersom både jag och teamet har tillgång till all den information som vi behöver 
med en knapptryckning. Det gör att jag kan fokusera på att planera, leverera 
resultat och stötta teammedlemmarna i deras utveckling. 

För mig låter det vettigt att slå ihop Mindjets produkter under ett varumärke då 
det ytterligare underlättar teamsamverkan och överblick över projekt.”

Anders Sandberg 
Projektledare för EU/Interreg projekt på Svenskt Projektforum 
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Mindjet ökar tvåsiffrigt i Sverige
Fortsätter satsningen i Sverige med ny nordisk kanalansvarig

Mindjet, leverantör av samarbetsverktyg för 
att visualisera och kommunicera idéer och in-
formation, rapporterar en tvåsiffrig procentuell 
ökning på den svenska marknaden det första 
halvåret 2012, jämfört med samma period 
förra året. Därmed har företagets dektopver-
sion av programvaran MindManager nått 70 
000 betalande användare i Norden. Mindjet 
stärker nu sitt fokus i regionen ytterligare 
genom rekryteringen av Frida Nystedt som 
nordisk kanalansvarig.

Mindjets verktyg, så som samarbets- och 
visualiseringsprogrammet MindManager, till-
handahåller ett intuitivt visuellt gränssnitt med 
kraftfulla dokumenthanterings¬möjligheter, 
vilket underlättar samverkan och idégener-
ering. Det används av både små och stora 
organisationer i Sverige, inklusive Volvo, 
Trafikverket och Setterwalls, och utnyttjas av 
nästan 90 procent av Sveriges största företag 
för att hålla samman komplexa projekt och 
öka både individers och teams produktivitet.

Mindjets tillväxt i Sverige följer efter strat-
egiska investeringar i regionen och fokus 
från Mindjets interna säljorganisation för 
att stötta företagskunder och skräddarsy 
lösningar för deras individuella behov. Som 
en del av företagets satsning på den svenska 
marknaden har Mindjet rekryterat en ny nord-
isk kanalansvarig, Frida Nystedt. Frida Nystedt 
är ansvarig för att utveckla relationerna med 
Mindjets stora återförsäljarbas för att på så 
sätt öka försäljningen i Norden. Hon kom-

mer närmast från Forrester Research och har 
arbetat mer än tio år i IT-branschen i försäljn-
ings-, kanal- och kundansvarsroller i företag 
som Mimecast, Symantec och McAfee.

- Jag är mycket glad att komma in och bygga 
vidare på våra redan goda relationer med 
kanalen i en tid då våra verktyg upptäcks 
av så många nya användare. Vi märker att 
svenskarna, i högre utsträckning än många 
övriga européer, är bekanta med mindmap-

pingkonceptet, som vår programvara bygger 
på. Dessutom verkar våra mjukvaror passa 
särskilt bra i den svenska affärskulturen som 
främjar samverkan och informationsdelning. 
Många har tagit till sig vår lösning för ”col-
laborative work management” som vi lanse-
rade förra året, vilket utan tvekan bidragit till 
ökningen 2012, säger Frida Nystedt, nordisk 
kanalchef på Mindjet.

M
IN

D
JE

T

Svenska Frida Nystedt anslöt sig till Mindjet som Channel Manager för Norden 2012 och arbetar nära med kanalens samar-
betspartners för att driva på intäkter och uppnå försäljningsmålen i regionen. 

Innan Nystedt anslöt sig till Mindjet jobbade hon för informationssäkerhetsföretaget Symantec inom distriktsförsäljning för 
Norden, som UK Channel Account Manager för Mimecast, mjukvaruleverantören för e-posthantering samt hos Forrester Re-
search som Account Manager för Norden och Benelux regionerna. Dessförinnan inledde Nystedt sin försäljningskarriär som 
account manager för McAfee 2001.

Under sin karriär har Nystedt utmärkt sig genom att ta sig an en mängd ansvar, inklusive att utveckla och bibehålla starka 
relationer med kanalens samarbetspartners för att maximera intäkter, generera tillväxt samt öka marknadsandelar och ny 
affärsutveckling. 

Artikelnr Benämning RSp
355779 Mindjet 11 for Windows 1 user perpetual  (ESD) 3 990

355576 Upgrade to Mindjet 11 for Windows 1 user perpetual (ESD) 2490

355611 Mindjet - Band 1 (1 Year Subscription) sole user 3 205

355612 Mindjet - Band 2-4 (1 Year Subscription) cooperation 3 205

355613 5 Plus Mindjet - Band 5-9 (1 Year Subscription) 2 850

355614 5 Plus Mindjet - Band 10-49 (1 Year Subscription) 2 710

355621 Mindjet web - Band 1 (1 Year Subscription) 1 610

355622 Mindjet web - Band 2-4 (1 Year Subscription) 1 610

355624 5 Plus Mindjet web - Band 10-49 (1 Year Subscription) 1 360

355660 Mindjet - Government - 5 Plus (1 Year Subscription)   2 400

355658 Mindjet web - Government - 5 Plus (1 Year Subscription)  1 200

356168 Mindjet Individual (1 Year Subscription) 1 600

356165 Mindjet Individual (1 Year Subscription) (Existing Customer Loyalty Discount) 800

Education Mindjet 11 Windows

355781 Academic Institution License 1 User (Electronic Download) Sweden 1 500

355782 Student License 1 User (Electronic Download) Sweden 1 800

355794 5 Plus Education 5-9 Users (Electronic Download) Sweden 1 400

355795 5 Plus Education 10-49 Users (Electronic Download) Sweden 1 300

355796 5 Plus Education 50-99 Users (Electronic Download) Sweden 1 200

Education Mindjet 10 Mac

355838 Academic Institution License 1 User (Electronic Download) Sweden 1 000

355843 Student License 1 User (Electronic Download) Sweden 600

356180 5 Plus Education 5-9 Users (Electronic Download) Sweden 900

356181 5 Plus Education 10-49 Users (Electronic Download) Sweden 800

356182 5 Plus Education 50-99 Users (Electronic Download) Sweden 700

Vi HAR DE SISTA 
KÖPLICENSERNA

fRIDA NYSTEDT

Ny kanalansvarig ska stärka Mindjet på marknaden
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FILEMAKER
DATABASBEHANDLING

SNAbbASTE uTVECKLINgSmILjÖN fÖR IOS-PLATTfORmEN

Med FileMaker Pro i kombination med FileMaker Go kan du snabbt 
få din affärsinformation till din iPhone och iPad. I FileMaker Pro 
utvecklar du den applikation du har behov av och vill du sedan dela 
applikationen och innehållet med dina kollegor installerar du en 
FileMaker Server.
FileMaker är en komplett plattform för att skapa, driftsätta och han-
tera databasdrivna applikationer för iPad och iPhone samt Windows, 
Mac och webben.

uTVECKLA OCH byggA APPLIKATIONER

Med FileMaker får du designverktyg för att skapa skräddarsydda 
applikationer. Plattformen baseras på en fullständig relationsdatabas-
modell med integrerat affärsflöde, skriptad affärslogik och flexibla 
rapportmöjligheter. Applikationer som som har utvecklas i FileMaker 
stöder inte bara iOS utan fungerar dessutom automatiskt med Win-
dows, Mac och webbläsare.

INTEgRERA APPLIKATIONER

FileMakers plattform inkluderar en kraftfull applikationsserver med 
integrationstjänser som kan ansluta till befintliga tjänster och pro-
cesser. Kommunicera med ERP och CRM-system och implementera 
arbetsflöden som innefattar FileMaker, Oracle, MySQL, Microsoft SQL 
samt andra databaser.

DRIfTSäTTA OCH uPPDATERA APPLIKATIONER

Med FileMaker kan du se till att mobila klienter alltid är uppdaterade 
genom att distribuera uppdateringar direkt till användarna. Andra 
scenarion där uppkoppling mot server saknas stöds också.

HANTERA APPLIKATIONER

Den inbyggda behörighetsmodellen underlättar drifttagandet av 
rollbaserat säkertssystem. Man kan använda en självständig auten-
tisering eller tillsammans med Active Directory eller Open Directory. 
Driften säkras med backuptjänster för applikationer och data.

VIDARuTVECKLA

Behovet av att vidareutveckla applikationerna efter krav från an-
vändare eller ändrade förutsättningar i affärsverksamheten kommer 
förr eller senare att uppstå. FileMakers plattform har stöd för att göra 
dessa uppdateringar under drift och sedan distribuera förändringarna 
till anslutna användare.

FileMaker Go
for iPhone

FileMaker Go
for iPad

Ladda ner gratis 
på Appstore

AffÄRSiNfORMAtiON 
i diN IPHONE OCH IPAD De flesta företag och organisationer har 

befintliga system och arbetsprocessor. Kanske 
sitter man i en blandmiljö med Windows och 
Mac datorer som via ett LAN når applika-
tioner körandes i olika server miljöer. Många 
företag har dessutom individuella iOS-enheter, 
iPhones och iPads, som används för att maila, 
surfa, ringa eller boka i kalendern. 

Efter ungefär 9-15 månader börjar användar-
na av iOS enheterna intressera sig för att få 
affärsinformation till sin iPhone eller iPad och 
senare vill dom också interagera med denna 
information och dela med sig till sina kollegor. 
Företaget ställs nu inför en utmaning då man 
inte bara måste skapa egna appar utan också  
kundanpassade kopplingar, API’er, mellan 
befintliga system och de nya iOS apparna.

FileMaker löser enkelt problemet med att 
integrera kundanpassade appar i befintliga 
system och arbetsflöden. FileMakers olika 
Integrations Services hjälper till att binda ihop 
FileMaker appar med era befintliga system 
utan att man behöver skapa några kundan-
passade kopplingar. FileMaker tillhandahåller 

dessutom en miljö för att sprida och uppdat-
era dina appar samt en användare baserad 
säkerhetsmodell och backup möjligheter.

Appar är ofta en del av ett helt arbetsflöde 
som inkluderar Desktops och Webbläsare. 
FileMaker plattformen omfattas av både 
klienter för desktop och stöd för access via 
webbläsare. Appar utvecklade i FileMaker har 
per automatik stöd för Windows-, Mac- och 
webb-klienter utan någon extra kompiler-
ing. Vanligast är att man anpassar utseendet 
efter de olika enheternas storlek på skärmen, 
vilket kan jämföras med att skapa ett snyggt 
gränssnitt i vilket layoutprogram som helst, 
dvs det är ingen programmering. All data och 
affärslogik som du har byggt in fungerar i alla 
plattformar. FileMaker känner av vilken enhet 
du ansluter med och styr användaren till den 
anpassade skärmbilden.

FileMaker är bästa alternativet för att förlänga 
dina existerande system och arbetsflöden till 
iPhones och iPads.

FILEMAKER SERVER 12

Dela databaserna säkert i nätverket eller 
på webben genom att använda FileMaker 
Server 12. Det är en snabb, säker och 
lättanvänd serverprogramvara för dina File-
Maker Pro-databaser.

När du använder FileMaker Go för iPad och 
iPhone, kan du ansluta till databaser på 

FileMaker Server för aktuell information. 
De ändringar du gör syns omedelbart av 
dina kollegor på kontoret. Anslut till File-
Maker Server via trådlöst nätverk eller över 
internet med Wi-Fi eller 3G.

Eller välj FileMaker Server Advanced, för 
möjlighet till Instant Web Publishing, ODBC/
JDBC-stöd, eller anslut ännu fler FileMaker 
Pro-klienter.

fiLEMAKER SPRidER 
diNA ANPASSADE APPAR

“Med Filemaker Go på iPad i 
produktionsmiljön sparar vi 
tid, effektiviserar arbetsflödet 
och skapar ett omedelbart 

informstionsflöde”
Thomas Cronqvist

CA Andersson & Co
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FILEMAKER
DATABASBEHANDLING

FILEMAKER
DATABASBEHANDLING

Är ansvarig för FileMaker hos Trigono. Hanterar alla 
licensfrågor gällande FileMaker och har en proaktiv roll i 
försäljning av FileMaker licenser.

Ålder: 34

Jobb: 
Har jobbat på Trigono AB som Key Account Manager i 
snart 5 år och är väldigt passionerad över FileMaker. 

Fritid:
Genuint intresse för IT och teknik och försöker ta sig till 
gymmet regelbundet. Anser sig själv vara en periodare när 
det kommer till träning.

Semester:
Reser helst till Spanien där han bemästrar språket, är dock 
väldigt svag för klart vatten och snorkling så några turer 
till Grekiska övärlden har det blivet.

Artikel Benämning RSp
Retail Box Enstaka licenser, 1-4 licenser

354116 FILEMAKER PRO 12 (1 user retail box) swedish 3 500

354117 FILEMAKER PRO 12 UPGRADE 2 100

VLA Volume License Agreement  (minimum 5 licenser i avtalet)

354138 FileMaker Pro 12 VLA (T1) 5-24 licenses incl. 1 year maintenance 3 000

354139 FileMaker Pro 12 VLA (T2) 25-49 licenses incl. 1 year maintenance 2 700

354146 FileMaker Pro 12 Upgrade VLA (T1) 5-24 licenses 1 800

354147 FileMaker Pro 12 Upgrade VLA (T2) 25-49 licenses 1 620

AVLA Annual Volume License Agreement  (minimum 5 licenser i avtalet)

FileMaker Pro 12 AVLA (T1) 5-24 licenses incl. maintenance 1 000

FileMaker Pro 12 AVLA (T2) 25-49 licenses incl. maintenance 900

Retail Box Enstaka licenser, 1-4 licenser

354119 FILEMAKER PRO 12 ADVANCED (1 user retail box) swedish 4 500

354120 FILEMAKER PRO 12 ADVANCED UPGRADE (1 user retail box) swedish 2 700

VLA Volume License Agreement (minimum 5 licenser i avtalet)

354271 FileMaker Pro Advanced 12 VLA license incl. 1 year maintenance 3 990

354272 FileMaker Pro Advanced 12 VLA Upgrade 2 394

AVLA Annual Volume License Agreement  (minimum 5 licenser i avtalet)

FileMaker Pro Advanced 12 AVLA license incl. maintenance 1 330

Artikel Benämning RSp
Retail Box

354122 FILEMAKER SERVER 12 (1 user retail box) all languages 9 000

354123 FILEMAKER SERVER 12 UPGRADE (1 user retail box) 5 400

VLA Volume License Agreement  (minimum 5 licenser i avtalet)

354283 FileMaker Server 12 VLA license incl. 1 year maintenance 7 950

354284 FileMaker Server 12 VLA Upgrade 4 770

AVLA Annual Volume License Agreement  (minimum 5 licenser i avtalet)

FileMaker Server 12 AVLA license incl. maintenance 2 650

Retail Box Enstaka licenser, 1-4 licenser

354125 FILEMAKER SERVER 12 ADVANCED (1 user retail box) 25 500

354126 FILEMAKER SERVER 12 ADVANCED UPGRADE (1 user retail box) 15 300

VLA Volume License Agreement  (minimum 5 licenser i avtalet)

354293 FileMaker Server Advanced 12 VLA license incl. 1 year maintenance 22 500

354294 FileMaker Server Advanced 12 VLA Upgrade 13 500

AVLA Annual Volume License Agreement (minimum 5 licenser i avtalet)

FileMaker Server Advanced 12 AVLA license incl. maintenance 7 500

Education

354118 FILEMAKER PRO 12 NON PROFIT / EDUCATION (1 user retail box) swedish 2 100

354154 FileMaker Pro 12 VLA (T1) 5-24 licenses incl. 1 year MNT (maintenance) Educa- 1 800

354155 FileMaker Pro 12 VLA (T2) 25-49 licenses incl. 1 year MNT (maintenance) Educa- 1 620

354162 FileMaker Pro 12 Upgrade VLA (T1) 5-24 licenses Education / Non Profit 1 080

354163 FileMaker Pro 12 Upgrade VLA (T2) 25-49 licenses Education / Non Profit 972

354115 FILEMAKER PRO 12 ADVANCED NON PROFIT EDUCATION  (1 user retail box) 2 700

354273 FileMaker Pro Advanced 12 VLA license incl. 1 year MNT (maintenance) Education 2 394

354274 FileMaker Pro Advanced 12 VLA Upgrade Education / Non Profit 1 436

354124 FILEMAKER SERVER 12 NON PROFIT EDUCATION (1 user retail box) 5 400

354285 FileMaker Server 12 VLA license incl. 1 year (maintenance) Education / Non Profit 4 770

354127 FILEMAKER SERVER 12 ADVANCED NON PROFIT EDUCATION (1 user retail box) 15 300

354295 FileMaker Server Advanced 12 VLA license incl. 1 year (maintenance) Education / 13 500

Pablo Magana
FileMaker Norden

När du köper  volymlicenser (VLA) innebär det 
följande fördelar, utan extra kostnad:

•  Rabatter på kompletterande licenser
•  Fria uppdateringar och uppgraderingar
    under ett år som en del av underhållsavtalet.
•  En installationskod per produkt

AVLA (Annual Volume License Agreement). Kort 
och gott innebär det att man hyr licenserna på 
årsbasis.

Fördelen med detta är:

•  Underhållsavtal ingår vilket ger er alla framtida 
    uppgraderingar
•  Rabatt på 12,5 utgår om man väljer att köpa 
    loss licenserna efter avtalets utgång
•  En installationskod per produkt
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ABBYY
ÖVERLäGSEN DOkuMENTTOLkNING fÖR ALLA

FineReader 11 Professional Edition

Artikelnr Benämning RSP

353005 Download 965

352902 Eng/Swe/Dan Box 965

353007 EDU/NPO Download 666

352905 EDU/NPO Box 666

FineReader 11 Corporate Edition

Artikelnr Benämning RSP

353011 3 Concurrent/Network Licences  (Download) 7 472 

352967 5 - 10 user Concurrent Use Licenses 2 242

352946 5 - 10 user Volume Per Seat Licences 1 273

352981 NPO, 5 - 10 user Concurrent Use Licenses 1 569

352960 NPO, 5 - 10 user Volume Per Seat Licences 869

Artikelnr Benämning RSP

349115 Download 792

351760 5 - 10 user 608

356185 NPO 533

351767 NPO, 5 - 10 licences 480

En väldigt exakt OCR för Mac-användare

ABBYY FineReader Express Edition för Mac är en 
mycket exakt  och lättanvänd flerspråkig OCR (Optical 
Character Recognition)-programvara utformad speciellt 
för Mac-användare. 

FineReader Express för Mac är baserat på ABBYYs 
smarta dokumentigenkänningsteknologi och förvandlar 
snabbt scannade pappersdokument, PDF-filer och bilder 

från digitalkamera till redigerbara och sökbara format, 
samtidigt som den ursprungliga layouten och formater-
ingen behålls oförändrad.

ABBYY FineReader 11 är en intelligent programvara för textigenkänning 
som skapar redigerbara och sökbara elektroniska dokument från scan-
nade dokument, PDF:er och bilder från digitalkamera, med extraordinär 
precision och effektiv-
itet. Öka din produk-
tivitet när du arbetar 
med dokument och 
texter.  

ABBYY FineReader 
hjälper dig att 
skapa lättredigerbara, 
sökbara filer från 
pappersdokument, 
PDF-filer eller bilder 

från digitalkamera. 
Bli av med besväret att skriva om, för ABBYY FineReader “läser” och 
omvandlar filerna åt dig. Till och med dokumentformatering, såsom 

tabeller, kolumner och typ-
snitt, återskapas i filer som 
är redo att användas och 
redigeras. 

Processen är enkel – pro-
gramvaran guidar dig genom 
OCR-stegen och leder dig till 
de resultat som du behöver. 
Det är informationsomvan-
dling, förenklat.

ABBYY FineReader 11 Corporate Edi-
tion har stöd för behandling av delade 
dokument samt centraliserad installa-
tion från en server till PC:ar. Verktyg 
för ökad daglig produktivitet, såsom 
automatisering av återkommande 
OCR-uppgifter, överstrykning av känslig 
information, automatisk behandling av 

“övervakade” mappar och direktexpor-
tering till Microsoft® SharePoint®, gör 
ABBYY FineReader Corporate Edition till 
ett nödvändigt verktyg för optimerin-
gen av ert företags processer. Företag 
och arbetsgrupper drar även nytta av 
kostnadseffektiv OCR-användning i ett 
nätverk, med hjälp av flytande licenser.

Gör dina pappersdokument och digitala bilder sök- och editeringsbara 

Kraftfull applikation för digitalisering av visitkort och för omvandling till tillämpbara elektroniska kontakter.

Ditt allt-i-allo-redskap för enkelt och 
snabbt arbete med PDF:er

ABBYY PDF Transformer 3.0 Pro låter användare 
arbeta enkelt och effektivt med PDF-filer. Alla sorters 
PDF-dokument, inklusive scannade PDF-filer, kan 
omvandlas till MS Office-format. 

Användaren kan dessutom skapa sökbara PDF:er 
direkt från MS Office, eller anpassa befintliga PDF:er. 
ABBYYs intelligenta teknologier garanterar precision, 
sparar oändligt omskrivande och omformaterande, 
och levererar rätt resultat på nolltid!

ABBYY Recognition Server gör det möjligt för organisationer att på ett 
effektivt sätt omvandla pappersdokument eller bilder till sökbara och 
återanvändbara elektroniska filer. En kraftfull teknologi stödjer do-
kumentscanning, noggrann heltext-OCR samt metadatautvinning för 
att kunna leverera ett innehåll som är lämpligt för e-arkiv, företagsin-
nehållshantering, företagssökning och andra dokumentbaserade 
företagsprocesser. 

En skalbar arkitektur möjliggör en högvolymsbehandling som kan install-
eras effektivt och skötas centralt. Recognition Servers dokumentinläsning 
och automatiserade OCR-funktioner kan enkelt installeras och integreras 
med back-end-system och andra applikationer.

Kontakta Trigono för prisbild

Robust serverbaserad OCR- och dokumentinläsningslösning

Artikelnr Benämning RSP

348914 Download 487

351774 5 - 10 user 465

356186 Download NPO 442

351781 NPO, 5 - 10 licences 372

Artikelnr Benämning RSP

356187 Download 187

356188 5 - 10 licences 168

356192 NPO, 5 - 10 licences 135
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SONY
MuLTIMEDIAMjukVARA fÖR HEMANVäNDARE OCH pROffS

EN KOmPLETT STuDIO fÖR VIDEO- OCH 
LjuDPRODuKTION

Movie Studio Platinum är lika robust som 
den är lättanvänd. Redigera video i näs-

tan vilket format som helst, inklusive AVCHD™ 
och stereoskopisk 3D. Använd mixningsverkty-
gen för surround-ljud och skapa 5.1 sound-
tracks. Välj mellan hundratals professionella 

2D- och 3D-videoeffekter och filter. Ladda upp 
filmer till Pixelcast™ och YouTube™, bränn till 
Blu-ray Disc™, eller skapa DVD:er med vack-
ert designade teman och anpassade menyer 
och grafiker. 

EN KOmPLETT STuDIO fÖR ATT SPELA IN 
muSIK I HEmmET

ACID™ Music Studio ger dig friheten och 
flexibiliteten att arbeta med musikskapar-

verktyg på den skicklighetsnivå som är rätt för 
dig – ingen erfarenhet krävs! Våra loopar tar 

bort gissningsleken i att skapa bra låtar, och 
våra MIDI- och effektverktyg öppnar dörren 
till den professionella musikproduktionsvärl-
den.

EN fuLLSTäNDIg SVIT fÖR ATT SKAPA OCH 
DELA DITT DIgITALA LIV

Imagination Studio™ slår ihop fyra kraftfulla 
Sony®-applikationer för att ska en fullstän-

dig multimedia-upplevelse. Redigera video i 
enastående HD eller stereoskopisk 3D, skapa 
originalmusik och förbättra flerkanalsljud. Det 
är enklare än någonsin att ta kontroll över din 

egen kreativitet och väva samman dina idéer 
till filmer av hög kvalité som du kan ladda 
upp till Pixelcast™ – en ny Sony-sida för att 
dela och samarbeta* – och YouTube™, eller 
bränna till en DVD eller Blu-ray Disc™.

INKLuDERAR

• Movie Studio Platinum
• Sound Forge Audio Studio
• ACID Music Studio  
• DVD Architect Studio 
• Pixelcast
• Production Music

Artikelnr Benämning RSP

355544 Box 520

355560 Academic EU Box 297

355549 Volume License Minimum 5 licenses 463

355561 Academic License (Min. Order 5 Users) 297

KEy fEATuRES

• Redigera och producera filmer med special-
effekter och övergångar

• Färkorrigering och textanimationer
• Sorrundljudsverktyg  
• Blu-ray Disc och DVD 
• 5.1-ljudspår
• 2D- och 3D-video effekter och filter

DIN PROfESSIONELLA HEmmASTuDIO fÖR 
LjuDPRODuKTION

Sound Forge™ Audio Studio har allt som 
du behöver för att spela in, redigera och 

behandla musik och ljud. Reparera och restau-
rera ljud, lägg på effekter med mediakvalité, 

förbered filer för uppladdning och konvertera 
format blixtsnabbt. Du kan till och med skapa 
dina egna karaoke-låtar med Vocal Eraser-
verktyget. 

KEy fEATuRES

• Spela in och redigera musik och ljud
• Behandla ljud med fler än 30 inbyggda  

effekter
• Överför vinylskivor och kassettband till 

digitalt ljud 
• Lägg på välljudande professionella effekter 
• Importera musik från CD eller MP3-filer

KEy fEATuRES

• Spela in instrument och sång
• Spela in MIDI-data och spela upp genom 90 

instrument
• Blanda ihop dina ljud i en riktig mixer med 

klassiska effekter  
• Sound Series loop-bibliotek 
• Uppnå bra resultat oavsett skicklighetsnivå 

Artikelnr Benämning RSP

355559 Box 408

355568 Academic EU Box 186

355555 Volume License Minimum 5 licenses 370

355569 Academic License (Min. Order 5 Users) 186

Artikelnr Benämning RSP

355546 Box 408

356184 Academic Box 186

355553 Volume License Minimum 5 licenses 370

355566 Academic License (Min. Order 5 Users) 186

Artikelnr Benämning RSP

355547 Box 1113

355571 Academic 483
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SONY
MuLTIMEDIAMjukVARA fÖR HEMANVäNDARE OCH pROffS

SONY
MuLTIMEDIAMjukVARA fÖR HEMANVäNDARE OCH pROffS

PROfESSIONELLT SKAPANADE AV VIDEO, LjuD 
OCH bLu-RAy DISC™

V egas™ Pro 12-samlingen erbjuder en 
effektiv och intuitiv 64-bitars miljö för 

professionell ljud- och videoproduktion samt 
DVD- och Blu-ray Disc™-authoring. Den här 
omfattande programsviten erbjuder en robust 
och framåttänkande syn på innehållsskapande 

och audiovisuell produktion. Med innovativa 
stereoskopiska 3D-verktyg, brett formatstöd, 
robust OpenFX plugin-arkitektur, makalöst au-
diostöd och ett fullt utbud av redigeringsfunk-
tioner, levererar Vegas Pro 12-samlingen allt 
som behövs för att skapa enastående resultat. 

EN PROfESSIONELL PRODuKTIONSSVIT fÖR 
DIgITALT LjuD

Sound Forge™ Pro 10 erbjuder på ett ef-
fektivt och pålitligt sätt ljudtekniker och 

producenter fullständig kontroll över samt-
liga delar av ljudredigering och mastring. 
Med ny exakt händelsebaserad redigering, 
inbyggd disc-at-once CD-bränning, profes-

sionella noise-reduction-verktyg och ren audio 
time-stretching, levererar Sound Forge Pro 
10 den ultimata allt-i-ett-produktionssviten 
för professionell ljudinspelning och mastring, 
sound design, ljudrestaurering och Red Book 
CD-skapande.

PROfESSIONELL REDIgERINg AV DIgITALT LjuD 
TILL DIN mAC

S ound Forge™ Pro Mac är byggt från grun-
den för OS® X och erbjuder en modern 

applikationsmiljö som är perfekt för inspel-
ning, redigering, behandling och rendering 
av ljudfiler i mediakvalité. Njut av blixtsnabb 
hantering på ett elegant gränssnitt som känns 

som hemma på en Mac. Sound Forge Pro Mac 
är en ny och fräsch milstolpe inom ljudredige-
ringsmjukvara och inkluderar en omfattande 
svit av verktyg för mastring, restaurering och 
reparering för omedelbara resultat.

KEy fEATuRES

• Redigera ljud på ett nytt användargränssnitt
• Utför sample-exakt ljudfilsredigering
• Skapa mediaklara ljudmasterfiler  
• Dedikerade vypaneler med idealt arbetsflöde
• Mastering and Repair Suite av iZotope™
• 32 kanaler samtidigt med 64-bitars/192 kHz 

upplösning  

Artikelnr Benämning RSP

355835 Box 2848

355572 Academic Box 1415

355557 Volume License Minimum 5 licenses 1771

355573 Academic License (Min. Order 5 Users) 1415

Vegas Pro

Acid Pro 7

Sound Forge 10

Sound Forge Pro Mac

KEy fEATuRES

• Professionell 64-bitars produktionsmiljö
• Stödjer SD-, HD-, 2K- och 4K-arbetsflöde
• Innovativa 2D- och stereoskopiska 3D-

verktyg
• GPU-accelererad rendering och playback
• Dolby® Digital professional AC-3 encoder

PROfESSIONELL DAw - DIN NyA KREATIVA 
PARTNER

Programvaran Sony® ACID™ Pro 7 är en kraftfull DAW (digital audio workstation) som 
kombinerar full flerkanalsinspelning och mixning, komplett MIDI sequencing och legendarisk 

loop-hantering för sömlöst musikskapande och efterproduktion. Kom igång snabbt med nya 
interaktiva lektioner.

KEy fEATuRES

• Professionell DAW (digital audio workstation)
• Kraftfull flerkanalsinspelning
• Bäst i klassen för loop-baserad musikproduk-

tion 
• Robust MIDI sequencing
• Interaktiva lektioner

KEy fEATuRES

• Fullständig professionell ljudproduktionssvit
• Över 40 professionella studioeffekter och 

processer
• Öppna, redigera och spara stereo- eller 

flerkanalsljudfiler
• Inbyggd disc-at-once CD-bränning 
• Ljudrestaureringsverktyg

Artikelnr Benämning RSP

355811 Box 4859

355814 Academic Box 1860

355817 Volume License Minimum 5 licenses 4806

355821 Academic License (Min. Order 5 Users) 1860

Artikelnr Benämning RSP

352716 Box 2848

349441 Academic Box 1415

349440 Volume License Minimum 5 licenses 1771

356027 Academic License (Min. Order 5 Users) 1415

Artikelnr Benämning RSP

352712 Box 1424

352713 Academic Box 1415
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IRIS
LäS IN ANTECkNINGAR, VISITkORT OCH BÖCkER.

IRISNotes™ Executive 2 skickar dina 
handskrivna anteckningar och diagram 
direkt till din iPhone® eller iPad®, redo 

att delas omedelbart via e-post. Det låter dig 
även skriva och rita på foton tagna med din 
iPhone® eller iPad® så att du kan dela dem 
på Facebook eller Flicker® med bara ett par 

klick, oavsett var du befinner dig. 
Väl hemma så är IRISNotes™ Executive 2 en 
riktig tidsbesparare; det lagrar inte bara dina 
handskrivna anteckningar och diagram, utan 
omvandlar dem dessutom till redigerbar text 
på din PC eller Mac®, redo att skickas till din 
favoritordbehandlare.

KONVERTERA HANDSKRIVNA 
ANTECKNINgAR TILL REDIgERbAR TEXT

Skanna överallt utan dator. Böcker, tid-
ningar, brev, kvitton, räkningar, *hand-
skriven korrespondens, foton... Scanna 

vad som helst, var du än befinner dig och dra 
nytta av högsta möjliga scanning-kvalité. An-
vänd det medföljande Micro SD-minneskortet 
för att exportera dina scannade dokument till 

din iPad*, mobiltelefon, smartphone, laptop...  
*kräver SD-kortläsare. Glöm allt jobbigt om-
skrivningsarbete! Readiris kommer automa-
tiskt att omvandla dina pappersdokument och 
bildfiler till textfiler som du kan redigera och 
dela! Dina scanningar sparas automatiskt och 
är redo att delas via Bluetooth®. 

SKANNA fRÅN bÖCKER & TIDNINgAR
uTAN ATT ANVäNDA DATORN

fAKTA
Trådlös

6 sidor / minut
Konverterar till MS Office

iPad-kompatibel
137 olika språk

fAKTA
Anteckna när du vill

Inga batterier behövs
30 olika språk

Lagra 100 a4-sidor
Redigera utan datorn

IRISCompressor™ är baserat på I.R.I.S. 
Intelligent High-Quality Compression-
teknologi (iHQC™) och är designat för att 

konvertera en vanlig bild till ett nytt PDF-
dokument med mycket mindre filstorlek som 
är fullt kompatibelt med alla PDF-läsare.
IRISCompressor™ skapar PDF och XPS-filer i 
färg som är upp till 20 gånger mindre än den 

ursprungliga filstorleken.
Hitta enkelt vilken information som helst i 
dina dokument! IRISCompressor™ Pro skapar 
sökbara PDF-filer utan att förändra textupp-
lösning och läsbarhet.
Högerklicka bara på en bild eller PDF-fil och 
välj målplats så är du klar; din fil behandlas 
och komprimeras omedelbart!

fAKTA
Sökbara PDF-filer

Konvertera med ett klick
Minska filstorlek på PDF & bild

Lägg samman filer
iHQC-teknik

SKAPA KOmPRImERADE 
fILER I PDf mED bARA ETT KLICK

Readiris™ 14 är en kraftfull OCR-lösning 
som är designad för privata användare 
och små till stora kontorsanvändare. 

Tack vare Readiris™ 14 så kommer du att öka 
din produktivitet och spara otroligt med tid 
när du konverterar valfria pappersdokument, 
PDF- eller bildfiler till digitala filer som du kan 
redigera, söka och dela i molnet med ett enda 
klick!

Readiris™ 14 är en kraftfull OCR-programvara 
som är designad för att konvertera alla dina 
pappersdokument, bilder eller PDF:er till re-
digerbar och sökbar digital text (Word, Excel, 
PDF...) med bara ett klick!
Konvertera dina dokument till fler än 30 olika 
målformat: Word, Excel, Acrobat, e-Mail, 
HTML, XML, TXT, XPS(4) och många fler!

Du SKANNAR
DEN KONVERTERAR

READIRIS 14
 CORPORATE

 
Upp till 50 gånger mindre filer

Obegränsat antal sidor
Hot folders

Seperera dina dokument
Omfattande molnanslutningar

Tillgång till fler format
Avancerad indexring
Fler användarlicenser

Skanna visitkort m.h.a.
 Cardiris Pro 5

Artikelnr Benämning RSP

355725 Readiris Pro 14 Win - Box 742

355726 Readiris Pro 14 Mac - Box 742

355727 Readiris Corporate 14 Win (3Lic) 497

355728 Readiris Corporate 14 Mac (3Lic) 497

Artikelnr Benämning RSP

352773 IRISCan Book 2 1148

Artikelnr Benämning RSP

355723 IRISCompressor Pro Win - Box 519

355724 IRISCompressor Pro Mac - Box 519

Artikelnr Benämning RSP

355732 IRISNotes Executive 2 - Box 1326
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EDUCATION
SkRäDDARSYDDA LÖSNINGAR fÖR DIN SkOLA

IRIScan™ Anywhere 3 är sladdlös, batte-
ridriven och kompakt, och gör det möjligt 
för användare på språng att enkelt läsa in 

information från alla typer av dokument, borta 
ifrån datorn. Pappret dras enkelt genom den 
sladdlösa och lättviktiga A4-scannern, och den 
scannade bilden sparas sedan antingen i det 
inbyggda minnet, på ett SD™-kort, eller på ett 

vanligt USB-minne. Väl tillbaka i hemmet eller 
på kontoret så sätter du bara i SD™-kortet 
i din dator så kommer de scannade doku-
menten automatiskt att behandlas av I.R.I.S 
ledande OCR-programvara, Readiris™ 14, och 
exporteras till molnet (Evernote®, Google 
Docs™, Dropbox, iCloud®, o.s.v.).

SKANNA fRÅN bÖCKER & TIDNINgAR
uTAN ATT ANVäNDA DATORN

fAKTA
Bärbar skanner

Programvara ingår
6 sidor / minut

Sladdlös & batteridriven
 iPad®-kompatibel

Tillsammans med leverantörerna har det 
tagits fram nya, mer flexibla licensmodeller. 
Nu kan lägre priser presenteras samt möjli-
gheten att ta fram unika, anpassade avtal till 
skolorna.

- Skolorna kan teckna avtal för hela institu-
tionen där samtliga får tillgång till  program-

varan, alternativt välja om det bara ska gälla 
personal eller elever. Med fasta priser och 
allting inkluderat blir licensavtalen enklare och 
tydligare, säger Carl-Johan.

Carl-Johan påpekar även att mycket arbete 
läggs på att skräddarsy lösningar som möter 
skolornas önskemål och krav.

Trigono satsar på skolorna
Ökat fokus och flexibla licenssystem var målsättningen när vi tillsatte 
Carl-Johan Olofsson som försäljningsansvarig för skollicenser, berättar 
Trigonos VD, Patric Jönsson.

Sagt om Mindjet:
"Våra projektledare använder Mindjet, 
eftersom programmet är mycket enkelt 

att använda och ändå mycket 
kraftfullt. Mindjet är ett perfekt verktyg 

för projektplanering samt 
brainstorming och dessutom till en 

mycket låg kostnad"

- Alonso Acosta, 
Lunds Universitet

Produkterna som i hög grad passar in i skolverksamheten är följande:

Sagt om Iris:
”Med IRIScanbook 2 har vi äntligen fått 
en smidig mobil scanner där vi får med 
bra och lätthanterad OCR programvara 

för både PC och MAC. Oavsett om 
minna kolleger eller elever har MAC 

eller PC kan jag ge dem ett och samma 
verktyg för att enkelt lyfta in “text och 
bild på papper” till sin ordbehandlare”

- Håkan Janstad,
Kungsmadskolan

Carl-Johan Olofsson påbörjade sin nya 
tjänst den 1 juni 2012 som
försäljningsansvarig för områdena skola 
och icke vinstdrivande organisationer 
inom Norden. 

Carl-Johan arbetar aktivt med lever-
antörerna för att licenserna till skolor 
ska bli mer enhetliga sett till den Nord-
iska marknaden. Han arbetar också med 
att få ner kostnaderna för skolornas 
licensavtal. Carl-Johan arbetar även 
proaktivt med den svenska marknaden 
för att främja försäljningen via kanalen.

När någon frågar om affärsutveckling, 
svarar vi Carl-Johan.

Carl-Johan Olofsson

Full mobilitet är ordet! IRISCard™ Any-
where 5 gör det möjligt för användare 
på resande fot att enkelt fånga informa-

tion från sina kontakters visitkort. IRISCard™ 
Anywhere 5 gör kontakthantering till barnlek 
- perfekt för dagens mobila livsstil. Visitkortet 
dras förs helt enkelt genom den trådlösa, bat-
teridrivna skanner, och den skannade bilden 

sparas antingen på det inbyggda minnet, på 
ett SD™-kort, eller på ett vanligt USB-minne. 
Du behöver inte ens installera några drivru-
tiner! Väl tillbaka på kontoret är det bara att 
sätta in ditt SD™-kort i datorn, så importeras 
dina visitkort automatiskt in i Cardiris™ Pro 
mjukvara för bearbetning.

SKANNA DINA KONTAKTERS VISITKORT
PÅ RESANDE fOT - uTAN DATOR

fAKTA
Bärbar skanner

Programvara ingår
800 kort / timme

Sladdlös & batteridriven
JPEG automatiskt

Artikelnr Benämning RSP

355733 IRISCard Anywhere 5 - Box 1113

Sagt om Sony:
“Sony Vegas. Helt enkelt den bästa, 
snabbaste och lättaste videorediger-

ingsmjukvaran att lära sig för
mina elever och även proffsen”

- Bert Möller, 
Halmstad Kulutrskola

Artikelnr Benämning RSP

355736 IRISCan Anywhere 3 - Box 1721
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MAGIX
MuLTIMEDIAMjukVARA fÖR kONSuMENTER
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MAGIX
MuLTIMEDIAMjukVARA fÖR kONSuMENTER

Xara web Designer mX

Vi har kombinerat grafisk design, bil-
doptimering, flexibel anpassning och 
publicering i en enda produkt. Skapa 

egna webbplatser, förbättra dina befintliga 
sidor eller designa nya åt andra!  Oavsett 
användningsområde – hobby, familj, klubb, 
skola, universitet, program eller jobb – kan du 

snabbt och enkelt skapa din egen webbplats 
med Web Designer. 

Du kan antingen välja någon av de flexibla 
mallarna, eller skapa din webbplats från 
grunden – och du behöver inte kunna något 
om HTML.

SKAPA INTAgANDE HEmSIDOR INTuITIVT

Xara Photo & graphic Designer

Njut av ett kraftfullt designprogram 
med många professionella foto- och 
grafikverktyg till ett pris/prestanda-

förhållande som slår allt. Den bästa lösningen 
för bildbehandling och grafisk produktion 
kombineras med ett intuitivt användar-
gränssnitt. Arbeta med en mängd innovativa 
funktioner i realtid och låt dig imponeras av 
det kvicka utförandet. 

Njut av det flexibla arbetet och de omfattande 
alternativen. Du kommer att bli förvånad! 
Spara 3 gånger: i tid, i pengar och i besvär. 
Redigera olika projekt centralt i ett enkelt pro-
gram, oavsett om du vill redigera bilder eller 
producera grafik! Du kan ge ut dina resultat i 
flera olika format: som bildfil, webbgrafik eller 
som PDF-fil för utskrift.

Key Features

Fotoeditering och grafisk 
design

Lätt att lära för nybörjare

Revolutionerande funktioner 
för att ta bort oönskade objekt

Detaljerad fotoretuschering

3D-design, plugin-effekter & 
animationer

Tusentals mallar, element och 
cliparts

DEN OmfATTANDE LÖSNINgEN fÖR 
bILDREDIgERINg OCH gRAfISK DESIgN

movie Edit Pro mX Plus
NäSTA gENERATIONS VIDEOREDIgERINg

Med MAGIX Movie Edit Pro MX Plus 
(version 18) får du uppleva nästa 
generations bildredigering: ännu kraft-

fullare, ännu snabbare, ännu bättre – i varje 
detalj. Plus-versionen erbjuder mer: fler spår, 

fler mallar, fler funktioner. 
Från 3D-redigering över MultiCam-Editing till 
resvägsanimering. ännu kraftfullare, ännu 
snabbare, ännu bättre – i varje detalj. 

music maker mX
ATT gÖRA muSIK äR LIKA ENKELT SOm ATT 
LySSNA PÅ DEN

MAGIX Music Maker MX (Version 18) 
erbjuder över 1 500 helt nya ljud och 
loopar, plus 2 000 riktigt bra ljud i 

online-arkivet – professionellt producerat och 
mixat. Kombinera ljud-byggstenar och skapa 

din egen musik på nolltid, lägg till studioef-
fekter eller spela upp och spela in instrument. 
Skapa innovativa ljud och medryckande melo-
dier även utan tidigare erfarenhet.
Din egen låt är bara ett par klick bort!

Artikelnr Benämning RSP

356171 Xara Photo & Graphic Designer 799

Artikelnr Benämning RSP

356176 Music Maker MX 690

Key Features

Mer än 3 500 ljud & 
loopar

Analog synthesizer av 
professionell kvalité

Trummaskin: Enastående 
trummor

Loop-designer: Re-mixa 
loopar intuitivt

VST-stöd för extra instru-
ment och effekter

Facebook-uppladdning

Key Features

Intelligenta designmallar

Snabb utformning för textav-
snitt

Använd dina favorittypsnitt

MX = Media-X-Change

500 MB webbutrymme

Ytterligare webbelement 
integreras på 
din webbplats

Artikelnr Benämning RSP

356177 Xara Web Designer 7 Premium 1090

Artikelnr Benämning RSP

356174 Movie Edit Pro MX Plus 1190

Key Features

Specialeffekter av mycket 
hög kvalitet

Fullt Stereo3D-stöd

Utökad påläggning av ljud: 
Dolby®Digital 5.1-Mixer och 

mycket mer

 Fullt HD-stöd: för HDV- 
och AVCHD-videokameror

 99 spår, MultiCam-redi-
gering, resvägsanimering 

och mycket mer
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ROXIO
MuLTIMEDIAMjukVARA fÖR kONSuMENTER

Game Capture HD PRO

Spela och fånga i 1080 30p/60i

Streama ditt spelande live till Twitch

Spela in i fullscreen från din PC

Lägg på effekter som t.ex. slow motion 

Både HDMI och Komponent inputs/outpus

FRÅN XBOX 360 ELLER PS3 TILL DATORN MEDAN DU SPELAR 
I HD PÅ DIN TV

Redigera dina inspelningar genom att lägga till övergångar, voice-overs 
och överlägg att visa upp dina poäng och bästa drag. Dela dina ska-
pelser enkelt på YouTube, Facebook eller WeGame. 

Med komprimeringsverktygen och den förbättrade editeringsmiljön kan du nu 
skapa riktigt grymma gameplay-videos. 

Perfekt för att skryta eller för att skapa proffsiga spelrecensioner. Hårdvara 
ingår i paketet.Ålder: 38

Jobb: Har arbetat hos Trigono AB som kanal-
ansvarig för Retail sendan augusti 2011.

Familj: Sambo och 2 döttrar på 1 respektive 
10 år.

Alltid varit intresserad av datorer och teknik. 
Halkade in i datorbutikssvängen av en slump 
och har hållt mig där under större delen av 
2000-talet. 

På semestern umgås jag med familj och 
vänner och försöker vila upp mig inför en 
rivstart på jobbet i augusti. Som husägare så 
är det inte så svårt att få tiden att gå under 
semesterveckorna.

Joakim Jansson
Retail och E-tail

Key Features

20 nya menymallar för 
DVD- och Blu-ray-skivor

Spela in dina egna ljud-
kommentarer

Nu ännu snabbare: för-
bättrad prestanda

Helt omarbetat använ-
dargränssnitt

Ladda upp videos till 
Facebook

Artikelnr Benämning RSP

356172 Video Saver (Version 4.0) 699

Artikelnr Benämning RSP

352676 Game Capture for consol, Eng 1 190

Artikelnr Benämning RSP

355975 Game Capture HD, Eng 1 495

Retail och E-tail
Ansvarig för retail och e-tail är Joakim Jansson. Joakim kommer 
närmst från Media Markt där han arbetat som inköpare och försäljn-
ingsansvarig över IT i Malmö. 

Han har tidigare även jobbat för The Phone House och JME Data, 
viket har genererat nästan 10 års erfarenhet från butiks- och 
ehandelsförsäljning. Joakim jobbar aktivt för att hitta nya attraktiva 
leverantörer som passar in i Trigonos portfolio och efterfrågas av 
våra kunder.

Senaste året har vi tagit in: Logoskal, Degauss Labs och Magix . Fler 
leverantörer är på väg in under 2013. Vi har även blivit en av Media 
Markts strategiska partners när det gäller telefonitillbehör till deras 
butiker. 

I och med fokuseringen på retail har mycket förändrats internt. 
Större lager, mer lagerpersonal samt att mer snack om EAN har blivit 
en naturlig del av arbetet. 

Video Saver 4.0
ORgINALET fRÅN mAgIX

Dina inspelade videoband är utsatta för en mängd faror! Med det här räddningspake-
tet från MAGIX, som består av Video easy och en praktisk USB-videoomvandlare + 
SCART-sladd, kan du snabbt och enkelt spara dina finaste minnen på en DVD-skiva 

eller en Blu-ray Disc™. Räddningspaketet fungerar för övrigt inte bara med VHS utan även 
med Video 8, S-VHS, Hi8 och alla andra bandformat!
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ROXIO
MuLTIMEDIAMjukVARA fÖR kONSuMENTER

ROXIO
MuLTIMEDIAMjukVARA fÖR kONSuMENTER

EASY VHS TO DVD

Redigera dina inspelningar genom att lägga till övergångar, 
voice-overs och överlägg att visa upp dina poäng och bästa 
drag. Dela dina skapelser enkelt på YouTube, Facebook eller 

WeGame. 

Med komprimeringsverktygen och den förbättrade editeringsmiljön 
kan du nu skapa riktigt grymma gameplay-videos. 

Perfekt för att skryta eller för att skapa proffsiga spelrecensioner. 
Hårdvara ingår i paketet.

Anslut en VHS-spelare 
eller videokamera via 

RCA-utång till den 
inkluderade USB-en-

heten 

Anslut USB-enheten till 
din PC eller Mac

Fånga och dela via DVD 
eller portabla enheter

LP TO MP3

Spela in från LP eller kassett till WAV, MP3, WMA, Audio CD 
eller MP3. Komplett kitt där kablarna man behöver medföljer. 
Dela upp ljudspår och döp dom. Man kan ta bort klickande 

och störande ljud från skivan/kasetten. Man kan även lägga till 
egna effekter såsom att fada in och ut ljudet. Förbättra med en 
10kanals equalizer. 

CREATOR NXT

Spara, skapa och dela alla dina digitala media med Roxio 
Creator NXT. Redigera och förbättra enkelt videofilmer och 
foton, dela dem sedan på populära enheter och webbplat-

ser. 

Bli kreativ med fantastiska videoeffekter, kraftfulla fotorediger-
ingsverktyg, funktioner för ljudförstärkning och roliga fotoprojekt. 
Dessutom, rippa musik och bränn, kopiera och bevara dina filer.

Video och film
Gör om dina videos till filmer i 

Hollywood-stil

Foto
Enkel fotoredigering och kreativa 

designverktyg för att göra varje bild 
perfekt

Musik och ljud
Förbättra din ljudkollektion

Dela
Fånga, konvertera, dela och njut av 

dina filmer och videos

Data och kopiering
Skydda din data och media på CD, DVD 

och Blu-ray. Rippa, arkivera, kopiera 
och komprimera filer enkelt

Inbyggda tutorials
Lär dig hur man redigerar videos, 

bränner DVD, mixar spellistor, skapar 
bildspel och mycket mer

Kopiera
Kopiera CD, DVD och Blu-ray med 

ett enda klick

Fånga
Fånga musik och video från var 

som helst - webben, portabla en-
heter, skivor, lp-skivor och kasset-

ter, eller program från din Mac

Bränn
Det enklaste och snabbaste sättet 
att bränna din musik, dina videos, 

foton och data-filer 

Dela
Lägg upp dina filmer direkt  på 
YouTube, Facebook eller Vimeo

Konvertera
Konvertera videos från webben, 
TiVo, DVR, EyeTV, Flip Video, 

videokameror, DVD och mer för 
att spela upp dem på iPad, iPhone 

eller andra enheter

TOAST TITANIUM

Nya Toast 11 gör det enkelt att njuta av och dela dina digi-
tala medier var som helst, på vad som helst. Ta videor och 
musik från i stort sett alla källor, konvertera dem till andra 

populära format så att du kan njuta av dem på din iPad, iPhone, 
HDTV, online med mera.

Artikelnr Benämning RSP

353023 VHS to DVD for mac, engelsk 749

Artikelnr Benämning RSP

355974 Creator NXT ML Mini 899

Artikelnr Benämning RSP

353032 Toast 11 Titanium, engelsk 1 095

Artikelnr Benämning RSP

353024 LP to MP3, engelsk 749
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MuSIk äR RELIGION

Dual Driver
Dual Driver är handgjorda med 100 procents uppmärksamhet på de-
taljer. Inga genvägar har tagits när det gäller de dubbla drivenheterna. 
Hörsnäckan är utvecklad av vårt designteam i Sverige och våra ingenjörer 
har lyckats framställa en hörsnäcka med perfekt balans mellan diskant, 
bas och mellanregister för de flesta musiktyper.     

-  Två högtalarelement i varje öronsnäcka – en för diskant och en för bas
-  Trasselfri platt sladd med 3-knappsmikrofon
-  48 timmars burn-in test 
-  Vibrationsfritt hölje i solitt aluminium

Retailbox Benämning RSP

7350022736788 i-plug Svarta 1095 

7350022736795 i-plug Vita 1095 

7350022736801 x-plug Svarta 1095 

7350022736818 x-plug Vita 1095 

SPKR
De kompakta Degauss SPKRS är en perfekt introduktion till Degauss-
hörlurarnas enastående prestanda. SPKRS finns i flera olika färger. Alu-
miniumhöljet är tillverkat av marknadens finaste material och absorberar 
vibrationerna och bevarar den önskade ljudkvalitén. Andra generationens 
Degauss Sabotage-drivenheter levererar ett varmt, detaljerat ljud med 
djup och resonansrik bas.

-  En-knappsfjärrkontroll med mikrofon
-  Trasselfri platt sladd
-  Vibrationsfritt hölje i solitt aluminium
-  48 timmars burn-in test
-  Finns tillgänglig i 8 olika färger

Retailbox Färg RSP

7350022736641 Svarta 499 

7350022736658 Vita 499 

7350022736665 Röda 499 

7350022736672 Rosa 499 

7350022736689 Lila 499 

7350022736696 Gula 499 

7350022736702 Gråa 499 

7350022736719 Ljusblå 499 

EAN Benämning  RSP

7350022736481 Dual USB car charger 299 

Monolith
Kompakta och högkvalitativa Degauss Monolith är ett mono-headset helt i 
aluminium som är optimerat för personliga samtal, diktering, på kontoret 
eller i farten. Monolith hörsnäcka har allt som krävs av en mono-hörsnäc-
ka. Ultralätt och robust med högtalare och mikrofon av hög kvalité, vilket 
gör den perfekt för kommunikation via smartphone. 

-  En-knappsfjärrkontroll med mikrofon
-  Trasselfri platt sladd
-  Vibrationsfritt hölje i solitt aluminium
-  48 timmars burn-in test
-  Mono-öronsnäcka, perfekt för när du är i farten

Retailbox Färg RSP

7350022737280 Svarta 399 

7350022737297 Vita 399 

Sabotage Royale
Om du behöver få ut mer liv, mer rymd och mer oomph från dina fa-
voritlåtar så är Sabotage Royale det perfekta valet. Bastonerna är djupa 
och hörbara, medan de höga tonerna är närvarande och tydliga. Superb 
bas, tydligt mellanregister och diskant skapar en ljudbalans med hög 
precision.

-  Trasselfri platt sladd med 3-knappsmikrofon
-  Vibrationsfritt hölje i solid aluminium
-  Avancerad armatur och kretsdesign 
-  48 timmars burn-in test

Retailbox Färg RSP

7350022736887 i-plug Svarta 599 

7350022736894 i-plug Vita 599 

7350022736900 x-plug Svarta 599 

Dual USB Car Charger
 

Input: DC12V-24V (både bil och lastbil) 
Output USB A: DC5,0V / 3,1A (max) 
Output USB B: DC5,0V / 3,1A (max)

Automatic power sharing: Yes 
Switch-off when fully charged: Yes 
Simultaneous charging: Yes
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LOgOSKAL SANDSTORm
Ett snyggt skal med känslan av sandpapper och 
sammet på samma gång. Med ett fantastiskt grepp 
blev det fort ett uppskattat skal. Finns till flera olika 
telefoner.

EAN Färg RSP

Apple iPhone 4S 
7340086905183 Rosa 179 kr
7340086905190 Grått 179 kr
7340086905206 Blått 179 kr
7340086905213 Svart 179 kr

Apple iPhone 5
7340086905220 Rosa 179 kr
7340086905237 Grått 179 kr
7340086905244 Blått 179 kr
7340086905251 Svart 179 kr 

Nokia Lumia 920 
7340086905152 Svart 179 kr
7340086905169 Grått 179 kr
7340086905176 Blått 179 kr

Samsung Galaxy S3 Mini 
7340086905039 Grått 179 kr
7340086905046 Svart 179 kr
7340086905053 Rosa 179 kr
7340086905060 Blått 179 kr

Samsung Galaxy S3 
7340086905114 Grått 179 kr
7340086905121 Svart 179 kr
7340086905138 Rosa 179 kr
7340086905145 Blått 179 kr

Samsung Galaxy Note 2 
7340086904209 Mörkgrå 179 kr
7340086904216 Ljusgrå 179 kr

fRäSCHA TPu-SKAL

Mjukt skal i TPU-material i fina färger. Högblankt. Passar Sam-
sung Galaxy Note 2.

Skal i form av en plånbok i slitstarkt matrial. Plats för 3 kort och 
ett extra fack. Passar till Samsung Galaxy Note 2.

bLOmmIgA SKAL

Hårda skal till Samsungs Galaxy S3 i plats med ruggad/matt yta. 
Finns med 5 olika motiv som alla är lika snygga. Detta skal kom-
mer förpackat i Logoskals Premium Line förpackning för maximal 
känsla.  

Detta skalet är utformat i Aluminium med en silikon kant runt 
om för bästa grepp. Till Samsung Galaxy S3. Detta skal kommer 
förpackat i Logoskals Premium Line förpackning för maximal 
känsla. 

EAN Färg RSP

7340086903547   Körsbärsträd 149 kr
7340086903554   Fjärilsblomma 149 kr
7340086903561   Mörkt fjärilsblomma 149 kr
7340086903578   Blommigt vitt 149 kr
7340086903585   Mörkt med fjärilar 149 kr

EAN Färg RSP

7340086903615   Silver/Svart 199 kr
7340086903622   Rosa 199 kr
7340086903639   Blått 199 kr
7340086903646   Lila 199 kr
7340086903653   Svart 199 kr

EAN Färg RSP

7340086904223 Svart 199 kr
7340086904230 Vit 199 kr

ALumINIum SKAL

wALLET mED KORTfACK

EAN Färg RSP

7340086904162 Vitt 99 kr
7340086904179 Rosa 99 kr
7340086904186 Blått 99 kr
7340086904193 Svart 99 kr

galaxy note ii
Samsung

galaxy note ii
Samsung

galaxy s iii
Samsung

galaxy s iii
Samsung
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fLIPSKAL I KROKODILmÖNSTER

Skal i utformning av ett flipskal. Läderlook i Krokodillook. Passar 
iPhone5. Levereras i Premium Line förpackning.

Skal i utformning av en plånbok. Tillverkad i PU-läder. 3 platser 
för visitkort/betalkort och ett fack bakom. Passar iPhone5. Lev-
ereras i Premium Line förpackning.

HÅRDA SKAL I fINA fäRgER

Hårda skal i blank hårdplast. Finns  i flera olika färger. Passar 
iPhone 5. Levereras i Premium Line förpackning. 

Tunnt och flexigt skal i plast. Endast 0,33mm tunnt. Passar 
iPhone 5. Levereras i Premium Line förpackning.

ENDAST

0,33 mm

EAN Färg RSP

7340086903783 Limegrön 149 kr 
7340086903776 Blått 149 kr 
7340086903790 Lila 149 kr 
7340086903806 Rosa 149 kr 
7340086903813 Ljusrosa 149 kr 
7340086903769 Svart 149 kr 

EAN Färg RSP

7340086903950 Svart 179 kr 
7340086903967 Transparent 179 kr 
7340086903974 Rosa 179 kr 

EAN Färg RSP

7340086903882 Vit 249 kr 
7340086903899 Svart 249 kr

EAN Färg RSP

7340086903905 Svart 299 kr

TuNT SKAL

wALLET I LäDER

TVÅfäRgAT TPu-SKAL

Mjukt skal i TPU-material med 2 färger. Vit ram och färgad bak-
sida. Passar iPhone 5. Levereras i Premium Line förpackning.

Skal som består av en bumper runt om i en färg och med en 
helt transparant baksida. Passar iPhone 5. Levereras i Premium 
Line förpackning.

HÅRDA SKAL mED PRICKAR

Hårda skal i blank hårdplast med fina färgprickar. Finns  i flera 
olika färger. Passar iPhone 5. Levereras i Premium Line förpackn-
ing. 

Mjukt skal i TPU-material. De färgade skalen är transparenta 
och de vita och svarta är heltäckta. Passar iPhone 5. Levereras i 
Premium Line förpackning 

EAN Färg RSP

7340086904032 Rosa 179 kr 
7340086904049 Lila 179 kr 
7340086904056 Rött 179 kr 
7340086904063 Grönt 179 kr 
7340086904070 Svart 179 kr

EAN Färg RSP

7340086903714 Ljusblå 129 kr 
7340086903721 Lila 129 kr 
7340086903738 Rosa 129 kr 
7340086903745 Svart 129 kr 
7340086903752 Vit 129 kr

EAN Färg RSP

7340086903868 Blå/Vit 199 kr 
7340086903844 Grön/Vit 199 kr 
7340086903837 Grå/Vit 199 kr

EAN Färg RSP

7340086903929 Vit 199 kr
7340086903936 Svart 199 kr

mjuKA TPu-SKAL

bumbER mED bAKSIDA
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bRuN fLIPPLÅNbLOK

Populärt skal i form av en plånbok. Med  fack för kort. Brunt 
utförande med flipp i höjdled. Pasar iPhone 4/4S

Populärt skal i form av en plånbok. Med 2 fack för kort. I svart 
utförande. Passar iPhone 4/4S

SKAL mED PRICKAR

Hårt skal till iPhone 4/4S. Gjort i hård plast med snyggt prickigt 
mönster.  

Mycket populärt skal från Logoskal. Tillverkat i hård plast med 
en kromad plastlist. Även hål för att märket på telefonen ska 
synas igenom.

EAN Färg RSP

7340086903400         Rosa                  149 kr
7340086903417         Rött 149 kr
7340086903424         Svart 149 kr

EAN Färg RSP

7340086900522         Rosa                  149 kr
7340086900539         Rött 149 kr
7340086900515         Svart 149 kr
7340086900508         Vitt  149 kr
7340086900553         Blått  149 kr 

EAN Färg RSP

7340086901147 Brun 299 kr

EAN Färg RSP

7340086901123 Svart 299 kr

KROmAD LIST

wALLET SVART

LÖPARmbAND

Armband för att använda när man springer. Rejält kardborrefäste 
och en reflex runt telefonen. Passar iPhone 4/4S och andra 
telefoner i samma storlek.

Nu behöver du inte ta av dig vantarna för att svara om det 
ringer. Tillverkad med elektriskt ledande fibrer + polyakrylnitril 
fiber.

mjuKT KASSETT

Mjukt skal föreställande ett klassiskt kassettband. Passar till 
iPhone 4/4S. Lika populär på sommaren som vinter. 

Ett hårt skal som ingen missar. Glittrar fint på telefonen. Passar 
till iPhone 4/4S. Levereras i Premium Package.

EAN Färg RSP

7340086900041 Svart 99 kr 

EAN Färg RSP

7340086900393         Rosa                  199 kr
7340086900386         Silver 199 kr
7340086900409         Guld 199 kr

EAN Färg RSP

7340086901727         Silver                 99 kr

EAN Färg RSP

7340086902212  Rosa 99 kr
7340086902229 Svart 99 kr
7340086902236 Randig grå/rosa 99 kr
7340086902243 Randig röd/rosa 99 kr
7340086902250 Randig grå/svart 99 kr

ELECTRO PLATED

fINgERVANTAR TOuCH
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mjuKA bAKSIDOR

Smidigt ställ till Nexus 7. Kan roteras i 360grader. Är tillverkat i 
konstgjort läder.

HÅRDA SKAL I fINA fäRgER

Hårda skal i blank hårdplast. Finns  i flera olika färger. Passar 
Apples iPad mini.

Snyggt och stilrent skydd till iPad mini. Med magnetstägning och 
ställfunktion. Tillverkat i konstgjort läder.

EAN Färg RSP

7340086904087 Blå 149 kr
7340086904094 Grå 149 kr
7340086904100 Lila 149 kr

EAN Färg RSP

7340086904148 Brun 299 kr 
7340086904155 Svart 299 kr

EAN Färg RSP

7340086904810 Lila 149 kr
7340086904827 Blått 149 kr
7340086904834 Transparent 149 kr
7340086904841 Svart 149 kr

EAN Färg RSP

7340086904858 Svart 299 kr
7340086904865 Brunt 299 kr

buSINESS STäLL

STäLL I LäDER

Snyggt och stilrent skydd till iPad mini. Med magnetstägning 
och ställfunktion. Tillverkat i konstgjort läder. Passar Samsung 
Galaxy Tab P5100/P5110.

Mjukt skal i TPU-material. De färgade skalen är transparenta och 
de vita och svarta är heltäckta. Passar Galaxy Note 10” (N8000).

Rejält ställ till Samsung Galaxy Note 10” (N8000). Tillverkat i 
hårt tygmaterial.

EAN Färg RSP

7340086904599 Lila 199 kr
7340086904605 Svart 199 kr
7340086904612 Transparent 199 kr
7340086904629 Blå 199 kr

EAN Färg RSP

7340086904636 Grå 299 kr
7340086904643 Svart 299 kr
7340086904650 Blå 299 kr
7340086904667 Vit 299 kr

EAN Färg RSP

7340086904674 Svart 349 kr
7340086904681 Vitt 349 kr
7340086904698 Brunt 349 kr

STäLL OCH fODRAL

STäLL I LäDER

Mjukt skal i TPU-material. De färgade skalen är transparenta och 
de vita och svarta är heltäckta. Passar Google Nexus 7

mjuKA bAKSIDOR

nexus 7
Googlenexus 7

Google

ipad Mini
Apple

ipad Mini
Apple

galaxy note 10”
Samsung

galaxy note 10”
Samsung

galaxy Tab 10”
Samsung
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ROCKPHONE
SkYDD TILL TELEfONER OCH SuRfpLATTOR

TVÅfäRgADE SKAL  TILL IPHONE 3g/3gS

Praktiskt skal med skydd för både baksidan och 
kanterna. Med hjälp av att man klämmer ihop 
skalets baksida med en ram får man maximalt 
skydd. Passar iPhone 3G/3GS. 

EAN Färg RSP

7340086903363         Svart/Svart          149 kr
7340086903370         Svart/Blått 149 kr
7340086903387         Svart/Vitt 149 kr
7340086903394         Svart/Rosa 149 kr

EAN Färg RSP

7340086904469 Svart 149 kr
7340086904476 Vitt 149 kr 
7340086904483 Ljusblått 149 kr
7340086904490 Blått 149 kr

SONy XPERIA S

EAN Färg RSP

7340086904506 Svart 199 kr

EAN Färg RSP

7340086904421 Svart 149 kr
7340086904438 Vitt 149 kr
7340086904445 Ljusblått 149 kr
7340086904452 Grönt 149 kr

SONy XPERIA P

EAN Färg RSP

7340086904421 Svart 149 kr
7340086904438 Vitt 149 kr
7340086904445 Ljusblått 149 kr
7340086904452 Grönt 149 kr

SONy XPERIA ACRO S

EAN Färg RSP

7340086904384 Svart 149 kr
7340086904391 Vitt 149 kr
7340086904407 Rosa 149 kr
7340086904414 Grönt 149 kr

SONy XPERIA u

EAN Färg RSP

7340086904292 Svart 199 kr

EAN Färg RSP

7340086903196 Svart 149 kr
7340086904261 Blå 149 kr
7340086904278 Röd 149 kr

HTC ONE X

EAN Färg RSP

7340086904254 Svart 149 kr
7340086904247 Vitt 149 kr
7340086904995 Blått 149 kr

HTC ONE V

Screenprotectors

Repfritt lager 

Skyddande PET-Matrial 
 

Självhäftande

HD kompatibel, klarar 1080p
Absorberar ljudkällan och återställer bilden.

Vatten- och smutsavvisande skydd till tel-
efoner. Förpackningen innehåller 1st plasthölje 
och 2st klisterlappar som kan användas 2ggr 
per styck. Så produkten kan användas upp 
till 4ggr. Perfekt för den som ska ut och segla 
eller fiska.

EAN Till modell RSP

6950290664113 iPhone 4 149 kr
6950290664182  Galaxy S3 149 kr

Rocks HD&AS är en mycket kvalitativ screenprotector 
som skyddar telefonen från repor och onödiga påfrest-
ningar. Screenprotectorn ligger förpackad i en mycket 
slittålig platsförpackning.

EAN Till modell  RSP

Till Telefoner 
6950290671685 Apple iPhone 4S, Blankt 99,00 kr
6950290672590 Apple iPhone 5, Blankt 99,00 kr
6950290672255 Apple iPhone 4S, Matt 99,00 kr
6950290672583 Apple iPhone 5, Matt  99,00 kr
6950290672279 Samsung Galaxy S3, Blankt 99,00 kr
6950290672262 Samsung Galaxy S3, Matt 99,00 kr
6950290671944 Samsung Galaxy S2, Blankt 99,00 kr
6950290671951 Samsung Galaxy Note, Blankt 99,00 kr
6950290672576 Samsung Galaxy Note 2, Blankt 99,00 kr
6950290672125 Samsung Galaxy S/S+, Blankt 99,00 kr
6950290672378 Sony Xperia Neo, blankt 99,00 kr
6950290672385 Sony Xperia Go, Blankt 99,00 kr
6950290672392 Sony Xperia Ion, Blankt 99,00 kr
6950290672408 Sony Xperia Hayabusa, Blankt 99,00 kr
6950290672415 Sony Xperia Acro S, Blankt 99,00 kr
6950290672446 Sony Xperia J, Blankt  99,00 kr
6950290672095 Sony Xperia S, Blankt 99,00 kr
6950290672125 Sony Xperia U, Blankt 99,00 kr
6950290672101 Sony Xperia P, Blankt  99,00 kr
6950290671906 HTC One S, Blankt  99,00 kr
6950290671890 HTC One X, Blankt  99,00 kr
6950290671913 HTC One V, Blankt  99,00 kr
6950290672637 Nokia Lumia 920, Blankt 99,00 kr
6950290672620 Nokia Lumia 820, Blankt 99,00 kr

Till Surfplattor / Tablets
6950290672200 Apple iPad  149,00 kr
6950290672682 Apple iPad Mini  149,00 kr
6950290672354 Samsung Galaxy Tab P5100 149,00 kr
6950290672361 Samsung Galaxy Tab P3100 149,00 kr
6950290672439 Samsung Galaxy Note N8000 10” Note 149,00 kr



www.trigono.se | 046 276 50 00 43

TRIGONO
kONTAkTuppGIfTER

www.trigono.se | 046 276 50 0042

TRIGONO
kONTAkTuppGIfTER

tobias andersen, kONSuLT

Mobil:  +46 768 87 82 81
e-Mail:  tobias@andersen.net

Jobb: Frilansande webbutvecklare och grafisk designer.  

Har ett brinnande intresse för det mesta som har med teknik och IT att göra. Ägnar sig framförallt åt program-
mering, webbdesign, grafik och Android. Har om möjligt ett än större intresse för Arsenal FC. Tycker även om att 
tillbringa sin tid i solen och gärna framför ett schackbräde.    

PatriC JÖnsson, VD
tel:  +46 46 276 50 41
Mobil:  +46 768 85 05 41
e-Mail:  patric.jonsson@trigono.se

Jobb: Jobbat med mjukvara i över ett decennium. Var säljchef för 
Studentlitteratur Software. 

Fritid: Fotbollspappa och tränare som spenderar mycket tid på sidlinjen och försöker dirigera spelet. 
När möjlighet ges tar han gärna en tur till någon racingbana och bränner lite gummi.

Semester: Tar helst av allt bilen ner till Italien när det är dags för ledighet och njuter av god mat och skönt väder.

Peter J mårtensson, BACk OffICE
tel:  +46 46 276 50 14
Mobil:  +46 768 85 05 14
e-Mail:  peter.martensson@trigono.se

Arbetsuppgift: Administratör

Arkeolog som kommit på vilovägar in i IT-branschen.
Följer rockstjärnedrömmen på kvällarna med sitt band Square Route.
Besöker gärna historiska platser och går på konsert så fort läge ges.

eva Palm, EkONOMI/CANTO/LIVE GuIDE
tel:  +46 46 276 50 45
Mobil:  +46 768 85 05 45
e-Mail:  eva.palm@trigono.se

Jobb: Ekonomiansvarig samt kontaktperson för Canto och Netop LiveGuide

Familj: Sambo och 2 grabbar, 11 och 14 år, samt Cocker Spaniel.

Min fritid lägger jag gärna på resor, trädgård och betong-gjutning. Heminredning och handarbete är min stora hobby.

JoaKim Jansson, CHANNEL MANAGER RETAIL & ETAIL
tel:  +46 46 276 50 44
Mobil:  +46 768 85 05 44
e-Mail:  joakim.jansson@trigono.se

Jobb: Har arbetat hos Trigono AB som kanalansvarig för Retail sendan augusti 2011.

Familj: Sambo och 2 döttrar på 1 respektive 10 år.

Alltid varit intresserad av datorer och teknik. Halkade in i datorbutikssvängen av en slump och har hållt mig där 
under större delen av 2000-talet. På semestern umgås jag med familj och vänner och försöker vila upp mig inför en 
rivstart på jobbet i augusti. Som husägare så är det inte så svårt att få tiden att gå under semesterveckorna.

emil Johannessen, pRODuCT MANAGER NETOp
tel:  +47 63 01 47 30 
Mobil:  +47 90 54 15 95
e-Mail:  emil@trigono.no

Jobb: Har i 5 år arbeidet som produktansvarlig for vår leverandør Netop i norge.

Familj: Gift , 2 sønner og en datter på respektive 3, 4 og 11 år.

Har vært i bransjen i 8 år der jeg har jobbet med salg både via forhandlere og direkte i samarbeid med diverse 
produsenter. På fritiden er det familien som gjelder, her går det i aktiviteter som dans og ikke minst skikjøring, for en 
Normann finnes det ingen vei utenom skisporet.

Carl-Johan olofsson, EDuCATION SALES MANAGER NORDICS
tel:  +46 46 276 50 35
Mobil:  +46 768 85 05 35
e-Mail:  carl-johan.olofsson@trigono.se

Jobb: Började på Trigono hösten 2009 och har sedan dess haft många strängar på sin lyra. Är sedan
2012 Försäljningsansvarig för Education och stormtrivs i den rollen.

Lever livet fullt ut. Älskar att resa och ge mig ut på äventyr. Skidåkning utanför pisten eller
wakeboard bakom en rejäl båt är något jag gärna förgyller min fritid med. Idrott har alltid varit en
viktig del och är allmänt sportintresserad. Trivs mycket bra i IT-branschen och alternativen skulle vara
sportbranschen eller klädesbranschen om man själv fick välja.

Pablo magana, kEY ACCOuNT MANAGER fILEMAkER
tel:  +46 46 18 49 95
Mobil:  +46 768 85 05 95
e-Mail:  pablo.magana@trigono.se

Jobb: Har arbetat hos Trigono AB sedan januari 2008, uteslutande med FileMaker.

Familj: Sambo.

Jordnära kille som sedan ungdomen varit datorintresserad. Fastnade för IT när han hade sönder mammas 286 Philips 
dator med monokrom skärm. Förutom It intresse uppskattar han en bra UFC gala. Soldyrkare av klassisk snitt och 
ligger helst av alt på stranden i södra Europa under sommaren. 

VäxEL: 046 – 276 50 00
fax: 046 - 30 53 39
Orgnr: 556490-4174

Order
sales@trigono.se 046 276 50 00
salg@trigono.no 63 01 47 30
ordre@trigono.dk 33 25 10 70

Inköp
046 276 50 14
inkop@trigono.se
purchase@trigno.se

Returer
046 276 50 00
rma@trigono.se

Marknad
046 276 50 44
joakim.jansson@trigono.se
inbjudan@trigono.se
erbjudande@trigono.se

Leveranser
046 276 50 00
delivery@trigono.se

Ekonomi
046 276 50 45
ekonomi@trigono.se
financials@trigono.se
invoice@trigono.se

BESÖkSADRESS

Kolonivägen 1
226 60 LUND

pOSTADRESS

Box 4157
227 22 LUND




	MINDJET
	BRAINSTORMA, ORGANISERA OCH HANTERA

	FILEMAKER
	DATABASBEHANDLING

	ABBYY
	Överlägsen dokumenttolkning för alla

	SONY
	Multimedia mjukvara för hemanvändare och proffs

	IRIS
	Läs in anteckningar, visitkort och böcker.

	EDUCATION
	SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR DIN SKOLA

	MAGIX
	Multimediamjukvara för konsumenter

	ROXIO
	Multimediamjukvara för konsumenter

	DEGAUSS LABS
	MUSIK ÄR RELIGION

	LOGOSKAL
	Skal och tillbehör till Telecom

	ROCKPHONE
	Skydd till telefoner och surfplattor


