Vi har optimeret
forretningen for over
20.000 håndværkere

Lad os gøre det samme for dig!

Overskud,
Overblik,
Ordrestyring
Vi samler alt ét sted
Elektrikere, tømrere, murere, malere VVS’ere og kloakmestre.
Mange tusinde fagfolk i forskellige brancher bruger allerede
Ordrestyring – og med god grund! Det er nemlig nu vigtigere
end nogensinde før at digitalisere din forretning. Og med
Ordrestyring kan du via én digital platform nemt styre din
virksomhed fra A til Z.
Du kan fx oprette sager, planlægge dit arbejde, registrere
timer og materialer, kvalitetssikre og fakturere. Vi sikrer,
at intet går tabt, og at hverdagen kører hurtigere, nemmere
og langt mere effektivt, end du er vant til. Det betyder, at
du kan udnytte tiden hos dine kunder optimalt og undgå al
form for spild – både på tid og materialer.
Ordrestyring har allerede gjort administrationen nemmere
og optimeret forretningen for mere end 20.000 danske
håndværkere og deres bogholdere.

Ordrestyring giver dig et samlet overblik over dine ordrer
og din økonomi, når som helst og hvor som helst.
Med alt samlet på én platform kan du nemt:

få overblik over opgaver og medarbejdere
oprette og sende tilbud, ordrer og fakturaer
registrere time- og materialeforbrug
	sammenligne dagspriser på tværs af grossister
i KlarPris webshoppen
entreprisestyre større sager
oprette og planlægge dine serviceopgaver

Lad os gøre det samme for dig!
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Vi sikrer, at ikke én time går tabt

Vi finder de billigste grossister

Ingen timer eller materialer går tabt, når du fakturerer
gennem Ordrestyring. Du og dine medarbejdere registrerer
selv timer og materialer, og kan se frem til at:

I KlarPris webshoppen i Ordrestyring får du et godt overblik
over priserne, da vi har samlet alle grossisterne ét sted.
Konverterer du et tilbud til en ordre, kan systemet selv
oprette en indkøbskurv med varerne, og de valgte
materialer overføres til den billigste grossists webshop.
Med adgang til webshoppen, bliver:

	ikke én time går tabt og
alle materialer registreres
alle udgifter faktureres

det nemt og hurtigt at handle

kunden får fuldt overblik over udført arbejde

	det billigere, fordi systemet altid
finder den billigste grossist

lette hverdagen for din bogholder

	din bestilling automatisk sendt
som en faktura til din indbakke
	godkendte fakturaer overført direkte til
kassekladden i dit økonomisystem

Vi dokumenterer kvaliteten
Kvalitetssikringsskemaer udfyldes via app’en, og kan nemt
hentes på pc/computer, når du skal dokumentere, hvilke
materialer du har brugt, og at arbejdet er udført korrekt.
Med kvalitetsskemaerne i Ordrestyring kan du glæde dig til, at:

alle dokumenter er gemt på ordren
 et er nemt at finde dokumentation
d
på nye og gamle ordrer
du kan sende fotos og tegninger direkte til kunden

Christian Johansen

Allan Villadsen A/S

”Regnskabsafslutningen er meget
hurtigere nu, end før og vi har meget
mere fokus på dækningsgraden”
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Thue Rasmussen

R2 Farver

”At få Ordrestyring er bare det bedste vi
har gjort. Det har hjulpet os så meget i
hverdagen. Det er meget nemmere nu”

Ridouan Achiban

Trio-VVS ApS

”Vi sparer SÅ meget tid på
administration. Det har hjulpet os til at
blive langt mere effektive”

Jesper Erikstrup

Erikstrup ApS

”Jeg vil nok tillade mig at sige, at
Ordrestyring er en af fremtidens måder
at styre virksomhedens økonomien på”
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Vi taler sammen med andre systemer
Ordrestyring fungerer sammen med en
lang række andre smarte systemer, der
kan optimere din forretning endnu mere.
Ordrestyring integrerer fx nemt med de
førende lønsystemer, så de registrerede
timer automatisk danner grundlag for
løn til dine medarbejdere.
Derudover kan du se frem til, at:

Ordrestyring integreres nemt med en lang
række andre it-værktøjer til håndværkere.
Her er et lille udvalg:

	en faktura i Ordrestyring automatisk
overføres til dit økonomisystem
	vores integration med GPS-systemer
holder styr på kørsel og kørebøger
	vi integrerer med dine grossister,
så du kan søge og bestille varer
samt modtage fakturaer direkte
i Ordrestyring

Vi giver dig alt det vigtige,
lige meget hvor du er
Download app’en
og kom godt i gang
allerede i dag

Vores app gør overblikket totalt – lige meget hvor du er.
Med app’en ved hånden har du altid hurtig adgang til:

kalender
	ordreoverblik
og historik
	timeoverblik og
registrering
materialeregistrering
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fotodokumentation
kvalitetssikringsskemaer
kunder
app’en på alle dine
devices
(iOS/Android)
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Digitalisér
din forretning
og spar tid og penge
allerede i dag!
Kontakt os på
salg@ordrestyring.dk
eller 70 27 35 25
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