
 

PRESSEMELDING 
MAVI SIS kunngjør i dag tilgjengeligheten av ny App  

 People in Focus  (PIF) 
på "Google Play Store." 

En av dine kontakter ringer, du husker ikke umiddelbart siste status eller 

om vedkommende venter på noe fra deg… kjenner du deg igjen? 

Oslo, 29 Desember 2015:  MAVI SIS kunngjør i dag tilgjengeligheten av den 

nye app "Folk i Fokus" (PIF) på "Google Play butikken." PIF er en App som gjør 

oss i stand til å håndtere våre kontakter (telefon, Linkedin, Facebook, etc.) 

samt vår virksomhet, våre arrangementer eller pågående forhandlinger. PIF 

knytter sammen mennesker og hendelser for å gi nyttig informasjon, med 

øyeblikkelig virkning. Å administrere din virksomhet optimalt og lage effektive 

relasjoner i systemet med kunder, kollegaer og ... hvorfor ikke, venner og 

familie, vil alltid være mulig direkte på smarttelefonen eller nettbrettet. 

I det moderne hektiske livet er det ofte vanskelig å huske alt man har blitt 

enig om med alle. Nå kan avtaler og ting man har blitt enig om listes opp på 

skjerm mens din kontakt ringer deg. Dette takket være en unik egenskap til 

PIF: "on-call screen" (Dialogvindu). Denne funksjonen, når du mottar en 

samtale, lister på skjermen de nyeste viktigste aktivitetene og avtaler og/eller 

informasjon knyttet til kontakten som ringer. Du får dermed anledning til å 

nyttiggjøre deg denne informasjonen før du svarer. 

Kontakt: Vittorio Pinelli 
MAVI Smart Innovative Solutions 
Tlf: +47 917 89 325 
vittorio@mavisis.no 

 
Bedriftsveien 6 
0950 Olso 
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Med PIF kan du også koble flere aktiviteter til samme kontakt, eller flere 

kontakter til den samme aktiviteten. Dette gir deg muligheten til å 

administrere kunder, team ansatte, bransjer og private arrangementer, alt i 

sanntid uten å måtte ha tilgang til sentraliserte databaser, til PC-en eller til 

Internett. Alt håndteres av din mobil takket være et avansert system som 

brukes til å administrere betydelig mengde data på lite plass og med en 

betydelig hastighet.  

Du kan laste ned "People In Focus" og prøve det gratis i 30 dager. "People In 

Focus" i sin fulle versjon er priset til $ 14,50 i året.  

 

“People In Focus” kan lastes ned fra da GOOGLE PLAY STORE fra 29 desember 2015 

 


