Ahlsell Office
Mer tid hos kunder.
Mindre tid på kontoret.

Det enkle forretningssystemet
for håndverkerbedrifter.
Kunde-/ Ordre-/ Prosjekthåndtering
Registrer kunden, og samle alt materiell og timer på en arbeidsordre ved
hjelp av ferdige bransjeprislister som alltid er oppdatert. Arbeidsbeskrivelse
deles med deltakere på jobben, og all relevant informasjon koples mot ordren/
prosjektet.
Tidsplanlegging
Planlegg arbeidsordren på montøren og den blir synlig i kalenderen på hans
nettbrett/mobil. Ferie, fravær osv registreres med tydelige fargekoder.
Sjekklister
Mer enn 30 ferdige bransjespesifikke sjekklister gjør dokumentasjonsjobben
enklere, bl.a. «5 sikre» for elektro inkludert. Lag flere, egne sjekklister, eller la
oss lage dem for deg. Ta bilder og legg direkte inn på sjekklister.
Faktura, kundereskontro og regnskapskontroll
Fakturer elektronisk, gjerne via EHF, og la systemet hjelpe deg å holde
kontroll på at kundene betaler fakturaer i tide. Gode løsninger for automatiske
overføringer til din regnskapsførers system.
Timeregistrering
Registrer timer direkte når du er på arbeidsplassen. En registrering gir
underlag til både arbeidsordre og lønn.
Artikkelhåndtering
Aktuelle prislister for din bransje oppdateres automatisk. EDI følgeseddel fra
grossist som oppdaterer materiellet på ordren/ fakturaunderlaget automatisk.
legge til materiell (med og uten strekkodeskanning).
Digitale signaturer og Boligmappa
Kundens godkjenning rett på skjermen – og rett inn i systemet. Signer
kundenes sluttdokumentasjon digitalt, ingen skanning nødvendig. Ahlsell
Office er integrert med Boligmappa, som er boligens-/ anleggets servicehefte
på nett.
Kjørebok
Ahlsell Office er integrert med kjørebok fra Automile.no, spør oss om tilbud
på kjørebok.

Hele kontoret i lommen
Med Ahlsell Office har du
alltid tilgang på systemet.
På mobilen, på nettbrettet
eller på PC.

Ahlsell Office er et
rimelig system som
er enkelt i bruk
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All administrasjon på ett sted
Følgesedler fra Ahlsell registreres automatisk på arbeidsordre
Fullt integrert med Ahlsell nettbutikk
Integrert timeregistrering
Automatisk prisoppdatering fra Ahlsell og andre grossister
Innebygde sjekklister og dokumenthåndtering
Last opp tegninger og bilder som deles automatisk med deltakere på ordren
Automatisk oppdateringer og backup,
Tidsplanlegger: Planlegg ordre direkte på montører
Faktura via utskrift eller e-post
Ingen installasjon eller opplæring
Arbeid hvor du vil - på mobilen, nettbrett eller PC
Ahlsell Office er integrert med kjørebok fra Automile
Integrert med Boligmappa

Vil du vite mer
Kontakt selgeren din for mer informasjon om Ahlsell Office.
Du kan også kontakte Håndverksdata AS på telefon: 22 17 11 50,
e-post: info@handverksdata.no hjemmeside: www.handverksdata.no

