Kurser

Bliv klogere på OS

OS Vehicle

Få styr på køretøjerne

OS Strax

Få betalt fakturaerne
med det samme

Gode
partnerskaber
er vigtige
Tilpas Ordrestyring med de
integrationer der passer dig

Kære læser
Det er ikke hver dag, at du modtager fysisk
post fra Ordrestyring. Faktisk går det jo
imod, hvad vi hver dag hjælper dig med
- nemlig at blive fri for brugen af papir.
Hver gang jeg er ude på kundebesøg, eller
møder jer på messer, falder samtalen
næsten altid på, hvordan vi kan blive bedre
til at kommunikere. Hvordan får vi fortalt
alle de gode ting, som sker og alle de mange
muligheder, der er for dig som kunde?
Normalt får du nyheder fra Ordrestyring
gennem vores nyhedsbrev på email eller
vores sociale medier. Men vi ved også, at
der sjældent er god tid til at læse “endnu
et nyhedsbrev”.

Saml al
kommunikation
med kunder og
partnere ét sted.

Derfor vil vi nu prøve med en ny
kommunikationskanal, som lander direkte
i postkassen hos hver enkelt kunde.
Så hjertelig velkommen første nummer
af OSmagasin.
I magasinet vil du blandt andet kunne læse
mere om de mange integrationer, som
kan aktiveres i Ordrestyring – designet til
at effektivisere hverdagen endnu mere.
Du vil også kunne læse mere om alle de
spændende kurser og workshops, som vi
har på programmet - hvor nogle tilbydes
fysisk og andre kan tages online.

På den måde sikrer du ensartet kommunikation
og samme serviceniveau for alle dine kunder.

Vi har også lavet et særligt kursusprogram,
der især er relevant for dig, der endnu
ikke kører på den opdaterede version af
Ordrestyring “OS3".
Sidst men ikke mindst introducerer vi et par
nye features, som længe har været efterspurgt,
og som med garanti vil glæde de fleste.
Jeg håber, du læner dig tilbage og læser
med, så du kan blive endnu klogere på
vores produkt og alt det, vi kan tilbyde dig
og din virksomhed.
Vores ambition hos Ordrestyring er nemlig
at gøre din hverdag nemmere – hver dag!
God læselyst

Tommy Hahn Sørensen
Adm. direktør

www.jublo.dk
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Integrationer
ØKONOMI

Billy er skræddersyet til selvstændige, samt små og
mellemstore virksomheder. Send professionelle fakturaer,
bogfør regninger og afregn moms med få klik.

Regnskabsprogrammet selvstændige anbefaler
BILLY
billy@billy.dk
+45 60 24 60 24
billy.dk

Integrationer
Vigtige partnerskaber er helt afgørende.

- Send nemt din faktura på farten & bliv betalt hurtigere
- Nem og intuitiv bogføring, der overholder bogføringsloven
- Digital bogføringshjælper der hjælper dig med at få korrekte fradrag
- Indberet moms med få klik med vores smarte integration til SKAT

Integrationer
GPS/FLÅDESTYRING

OS3 giver dig mulighed for at integrere med en lang række
andre systemer, så du kan blive endnu mere effektiv og få mest
muligt ud af Ordrestyring. Vi har samlet en liste over systemer,
som kan integreres med Ordrestyring, så du kan blive klogere
på de mange muligheder der er for at optimere din forretning
mest muligt. Bemærk venligst, at denne liste er i konstant
udvikling, da der hele tiden kommer nye integrationer til.
Savner du en bestemt integration? Vores åbne API gør
det muligt at opbygge integrationer efter eget ønske.
Kontakt os endelig, så vi kan hjælpe dig videre.

Billy er et regnskabsprogram til selvstændige, der hellere vil bruge
tid på deres forretning end på at bogføre og holde styr på besværlige
moms- og skatteregler. Få fuldt overblik over dit regnskab og din
økonomi - og indberet til SKAT direkte fra systemet.

Carlogs elektroniske kørebog, flådestyring og firmamoduler
giver store besparelser både økonomisk og tidsmæssigt
- og overholder alle krav og regler fra SKAT.

Kørebog, flådestyring og delebiler i ét
CARLOG SYSTEM
info@carlog.dk
+45 31 97 40 64
carlog.dk

Carlog System, som har mere end 10 års erfaring i branchen, var de
første i Danmark til at tilbyde en GPS-baseret elektronisk kørebog til
smartphone. Senere hen kunne vi også præsentere Plug ‘N’ Log, som
er en fuldautomatisk kørebog og kombineret flådestyring.
Carlog tilbyder desuden håndtering af delebiler, værktøjstracking,
lagerstyring, lejebiler og integration af tankkort i én og samme løsning.
Vi stræber efter hele tiden at være i front og udvider konstant med
ny funktionalitet.
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Integrationer
ØKONOMI

Integrationer
ØVRIGE

CHANNEL CRM
info@channelcrm.dk
70 22 25 40
channelcrm.dk

Når din kunde har modtaget leverancen, og ordren er
effektueret, starter jagten på mersalg eller skaffe nye
kunder. Det er her ChannelCRM kommer ind i billedet.

Tilslut FarPay til dit regnskabssystem og automatiser dit
bogholderi. Send betalingslinks til dine kunder, så de får
en god betalingsoplevelse hver gang.

ChannelCRM - en stærk makker i din forretning

Alt-i-en betalingsløsninger - nemt og hurtigt

Med ChannelCRM har du det fulde overblik over dine kunder, inklusive
ordrer og tilbud fra Ordrestyring.
Når kunden ringer, har du hele historikken i ChannelCRM.
Alle ind- og udgående mails er journaliseret på kundebilledet.
Du kan nemt se tidligere aktiviteter samt planlagte telefonkald
og møder i ChannelCRM.

FARPAY
salg@farpay.dk
+45 71 99 33 55
farpay.io

Med marketingmodulet kan du nemt importere firmaer direkte fra CVRregisteret. Og herefter udsende salgsbreve eller udføre telemarketing.

Integrationer
LØN

EG LØNSERVICE
lonservice@eg.dk
+45 70 21 65 17
eg.dk
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Slip for manuelle arbejdsgange. FarPay automatiserer dit regnskab
og gør det nemt for dine kunder at betale regninger via betalingslinks
på e-mail. Det betyder hurtigere betaling og bedre cash flow for
din virksomhed.
FarPay understøtter de mest brugte betalingsløsninger:
Betalingsservice, Leverandørservice, MobilePay Subscriptions,
MobilePay Invoice, betalingskort, FIK (+71).
Lad dine kunder bestemme hvordan de betaler. Forbind FarPay i dag.

Integrationer
ØVRIGE

Vi er specialister i løn til håndværkere og installatører,
så vi kender alt til lovgivningen og overenskomsterne.
Du får ubegrænset support på telefon og mail.

Futurelinks produkt, Batchflow4, sørger for fuld
kreditorstyring med Ordrestyring

Fordele med EG Lønservice

Godkend og betal bilag fra hvor som helst

Du opnår en hel del ved at vælge EG Lønservice som lønsystem til din
håndværker- eller installatørvirksomhed. Her er et overblik over nogle
af dine gevinster:
- Indgående kendskab til overenskomsterne hos DI Byggeri, Danske
Malermestre og TEKNIQ
- Faglig support med korte svartider
- Hjælp til at bruge de korrekte satser
- Styr på elevers trinskifte, pensioner og ferieregler
- Nem medarbejderoprettelse med foruddefinerede skabeloner
- Dobbelt kvalitetskontrol af alle lønsedler

FUTURELINK SOLUTIONS
salg@futurelink.dk
+45 70 22 98 00
futurelink.dk

BatchFlow er en enkel og cloud-baseret løsning til elektronisk
faktura- og betalingshåndtering.
Med BatchFlow modtager du din virksomheds leverandørfakturaer
elektronisk, og kan godkende dem nemt og simpelt uanset, hvor du
befinder dig – fx på farten via din mobil.
Efter godkendelse overfører BatchFlow automatisk dine fakturadata
til Ordrestyring, så du slipper for manuel indtastning, og kan bruge
din tid på noget vigtigere.
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ØVRIGE

Integrationer
ØVRIGE

Håndværker.dk

HÅNDVÆRKER.DK
info@haandvaerker.dk
+45 70 22 80 18
håndværker.dk

Hos Håndværker.dk samler du automatisk anbefalinger til din
virksomhed. Det styrker din troværdighed, og giver tryghed
hos dine kunder, når de kan se tidligere kunders anbefalinger.

Jublo er en online kommunikationsplatform, der henvender
sig til håndværkere, producenter og boligforeninger.

Danmarks største håndværker-søgeportal

Med Jublo er al kommunikation samlet ét sted

Som Danmarks største håndværker-søgeportal matcher vi i
Håndværker.dk boligejeres ønkser med den rigtige håndværker til
jobbet. Vores mission er at skabe stabilitet i arbejdsdagen for den
enkelte virksomhed og tryghed for boligejerne, så de bliver sikret
både kvalitet og service.

JUBLO

Med vores app kan du altid tjekke arbejdsopgaver nær dig,
og frit vælge til og fra.

hv.jublo.com

Integrationer
ØVRIGE

iEDI
info@iedi.com
+45 49 17 52 43
iEDI.com

Med Jublo kan håndværkeren videresende tilbud, kunderne kan booke
håndværkeren direkte i kalenderen og al sagsspecifik kommunikation
og dokumentation ligger samlet ét sted.
Dét skaber overblik og gennemsigtighed for både håndværkeren
og kunderne.

Integrationer
GPS/FLÅDESTYRING

Kom i gang med EDI uden et EDI system.
Skal du i gang med en kunde, som kræver EDI,
så er der mange måder at løse dette på.

Keatech er let og enkel flådestyring. Hold styr på dine biler,
trailere og maskiner, uanset om du er på kontoret, på farten
eller på byggepladsen.

EDI til alle størrelser virksomheder

Flådestyring til virksomheder som din

iEDI er en professionel virksomhed, der kan hjælpe dig med at komme
i gang med dine store kunder i ind- og udland. Vi tilbyder løsninger
til alle forretnings dokumenter, vi kan hjælpe med din dropshipment
integration, og naturligvis kan alt blive betjent via API.
Kom i gang med vores portal, og få besked når en ordre er
modtaget eller bliver en del af vores automatiseringsløsning.
Kræver ingen IT afdeling.
Tilbyd din kunde at de kan sende EDI til dig.
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kontakt@jublo.dk
+45 71 99 55 50

Jublo Håndværker er en digital platform målrettet håndværkeren,
der ønsker et bedre overblik over sin arbejdsdag.

KEATECH
salg@keatech.com
+45 71 96 96 62
keatech.com

Mere end 800 virksomheder bruger allerede Keatech til at
optimere deres drift. Med flådestyring fra Keatech får din
virksomhed det fulde overblik.
- Send nærmeste medarbejder til en akut opgave
- Se hvor en bil, trailer eller maskine befinder sig lige nu
- Hold styr på stamdata og brændstoføkonomi for hele flåden
- Og meget mere
Det koster kun 75 kr. om måneden per GPS ekskl. moms.
Alt er inkluderet. Og der er selvfølgelig ingen binding og intet
oprettelsesgebyr.
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Integrationer
ØVRIGE

KLARCALC
info@klarcalc.dk
+45 69 15 50 70
klarcalc.dk

Integrationer
ØVRIGE

KlarCalc er markedets hurtigste, nemmeste og mest
brugervenlige kalkulationssystem!

Med Maguru har du værktøjerne til at bygge din virksomhed
på gode kunderelationer, og få flere kunder, der kommer igen
– og anbefaler dig til andre.

Et nemt og brugervenligt kalkulationssystem

Kommunikation for håndværkere

KlarCalc er et cloudbaseret kalkulationssystem til den visionære
installatør, som er klar til den digitale fremtid. Tunge, gammeldags
og unødvendige funktioner er skåret væk, så du får et nemt og
tidsbesparende system. Så hvis du ønsker at digitalisere dine
kalkulationer med et moderne kalkulationssystem, så er KlarCalc
lige noget for dig!
Systemet er desuden fuldt integreret i KlarPris, så du kan lave
kalkulationer og sende materialerne direkte over i KlarPris, når
du har vundet en sag.

Integrationer
ØVRIGE

KLARPRIS
info@klarpris.dk
+45 69 15 50 70
klarpris.dk
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MAGURU
support@maguru.dk
+45 89 88 33 99
maguru.dk

Maguru tilbyder mobilabonnementer, mobil omstilling og CRM system
i én samlet løsning udviklet til håndværkere.
Omstillingen indeholder alle de funktioner, du kender fra andre
omstillingsløsninger – og meget mere. Og du er ikke afhængig af at
skulle have alle mobilabonnementer hos ét bestemt teleselskab.
Med vores integrerede løsning sparer du både tid og penge, og dine
kunder får en langt bedre oplevelse, så de kommer igen og anbefaler
dig til andre.

Integrationer
ØVRIGE

KlarPris er et komplet og datadrevet indkøbssystem, der
understøtter, udvikler og digitaliserer den professionelle
installatørs forretning.

Spar tid på administrativt arbejde og slip for
menneskelige fejl. Få automatiseret dine
arbejdsprocesser med Mercura Automate.

Et komplet og datadrevet indkøbssystem

Mercura laver automatisk dataindtastning

KlarPris indeholder alle de funktioner, du skal bruge for at optimere
dit indkøb, samt et Business Intelligence værktøj, der giver et unikt
indblik i din virksomheds adfærd og indkøb på tværs af leverandører.
KlarPris tilbyder desuden et implementeringsforløb til større
virksomheder, der ønsker hjælp til at implementere systemet og
digitalisere virksomhedens adfærd.

MERCURA
mj@mercura.dk
+45 20 77 12 96
mercura.dk

Vi kan blandt andet tilbyde følgende løsninger:
- Automatisk indlæsning af rekvisitioner i Ordrestyring fra boligforeninger,
kommuner eller større virksomheder samt automatiske tilbagemeldinger
-E
 -mailadviseringer med åbne/lukkede sager
-U
 gentlige arbejdsrapporter
-F
 orskellige typer af dashboards
- Ordreformularer på hjemmesider som ryger direkte ind i Ordrestyring
- Integration mellem Outlook/Ordrestyring
- Integration til IP telefoni
- Integration til POS-systemer
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Integrationer
ØVRIGE

Bil A
Bil B
Bil C

Integrationer
ØVRIGE

Total

PARKPARK
erhverv@parkpark.dk
+45 72 30 02 00
parkpark.dk

Med PARKPARK får du alle parkeringsomkostninger direkte
ind på sagerne i Ordrestyring, så snart dine parkeringer er
afsluttet. Nemt, brugervenligt, effektivt!

Simplificer, automatiser og skab værdi med
Rackbeat Warehouse Management System.

Bedre bundlinje med PARKPARK

Lagerstyring til Ordrestyring

PARKPARK er Danmarks bedste parkeringsapp og giver dig markedets
bedste vilkår og priser. Med en erhvervsaftale fra PARKPARK får
din virksomhed og dine medarbejdere ikke bare Danmarks billigste
parkering, I får også en smart løsning tilpasset jeres virksomheds behov.
Ingen spildtid ved parkeringsautomaten eller unødigt administration.
Fuldt overblik over parkeringsforbrug på bruger- og sags niveau.

RACKBEAT
shk@rackbeat.com
+45 31 40 00 13
rackbeat.com

PARKPARK er landsdækkende og kan benyttes på flere end 300.000
pladser i hele Danmark.

proloen@visma.com
+45 87 10 19 30
proloen.dk
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Integrationen mellem Ordrestyring og Rackbeat overfører automatisk
indkøb fra grossister, samt vareforbrug på sager, direkte til Rackbeat.
På den måde får du et komplet overblik over indkøbte varer samt det
reelle forbrug på alle sager.

Integrationer
LØN

Integrationer
ØVRIGE

PROLØN

Bruger du Ordrestyring til tids- og materialeregistrering, men
mangler overblik over de fysiske beholdninger? Det kan være
reservedele, stumper, materialer, som enten er placeret ude på
byggepladsen, i skurvognen eller i bilen. Så giver det mening at
integrere med Rackbeat.

ProLøn har lønsystemet til netop din virksomhed - uanset
størrelse og branche. Få et nemt og brugervenligt lønsystem
med sagsstyringen i orden.

Salary er lønsystemet, alle kan forstå. Både bogholder og
virksomhedsejer kan stå for lønnen, og medarbejderne får
lønsedler, der giver mening.

30 års erfaring og Danmarks bedste lønsupport

Danmarks letteste lønsystem

ProLøn har gennem mere end 30 år hjulpet danske virksomheder med
at effektivisere deres lønadministration. I dag hjælper ProLøn 11.000
kunder med at udbetale løn til deres medarbejdere.
ProLøn beskæftiger 40 medarbejdere og er et team af løneksperter,
som elsker at gøre dit arbejde med løn nemmere, så du har helt ro i
maven. Det ligger i vores DNA at hjælpe kunderne. Når du er kunde
hos ProLøn, har du gratis adgang til Danmarks bedste lønsupport, hvor
vores lønspecialister sidder klar til at hjælpe dig.

SALARY
kontakt@salary.dk
+45 31 16 84 88
salary.dk/demo

Salary automatiserer den administrative proces, så du kan bruge
din tid mere effektivt. Lønkørsel, 0-indberetning, bogføring,
overførsler til medarbejdere, skat, ATP og feriekonto er automatiseret,
så du ikke glemmer noget vigtigt, og slipper for det kedelige og
tidstunge tastearbejde.
Den store brugervenlighed gør det svært at lave fejl, og sikrer en hurtig
og effektiv lønadministration.
Få demo og gratis flytteservice på www.salary.dk/demo
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Integrationer
ØVRIGE

TJAEK
konrad@tjaek.dk
+45 53 80 59 59
tjaek.com

Integrationer
ØKONOMI

Med TJAEK får du en komplet KS rapport hver gang.
Der er altid styr på, hvad der er lavet, og hvad der mangler,
og den færdige rapport kan afleveres med et klik.

Med integrationen imellem Ordrestyring og Uniconta får du
enkelt bogført både kreditor- og debitorbilag.

Gør din KS meget nemmere

Komplet økonomisystem

Kvalitetssikring tager alt for lang tid for håndværkere og entreprenører.
Derfor har vi lavet TJAEK. Med TJAEK kan du:
- Oprette en sag på få minutter
- Genbruge kontrolplaner fra sag til sag
- Udføre kontrollen direkte på mobilen
- Nemt følge med i KS’en på igangværende projekter
- Sende den færdige rapport af sted med et klik

UNICONTA
dk-info@uniconta.com
+45 70 33 16 16
uniconta.com/da

KS skal være nemt. Med TJAEK er det nemt at komme i gang.
Prøv TJAEK gratis i 14 dage eller få en uforpligtende demo.

Integrationer
GPS/FLÅDESTYRING

TRACKME
info@trackme.dk
+45 70 70 17 10
trackme.dk
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Uniconta er et intuitivt økonomisystem, der opfylder alle behov inden
for bogholderi, ordre- og lagerstyring, logistik og CRM.
De enkle, men kraftfulde funktioner giver et komplet overblik over
virksomhedsøkonomien, og kan hjælpe med at gøre virksomheden
mere effektiv og rentabel.
Systemet er cloudbaseret, og synkroniserer al data med skyen, så
ændringerne træder i kraft med det samme – på alle dine devices.

Integrationer
LØN

Fuldt overblik med flådestyring fra TrackMe.
Effektivisering på både tid og penge. Nemt for dig og
dine medarbejdere.

DataLøn giver allerede 60.000 kunder ro i maven,
når de laver løn.

Flådestyring der virker. Simpelt, enkelt og nemt

Få et automatiseret lønsystem med fri support

Trackme’s flådestyringssystem er til dem, der vil have styr på deres
flåde af biler, maskiner eller andet materiel.
Det kræver blot montering af en lille GPS enhed, og så er du i gang.
Den kan monteres uden brug af specialværktøj og tager under
15 minutter. Det betyder altså ingen installationsudgifter til dig.
Du får adgang til dit eget TrackMe sporingspanel, hvor du har adgang
til alle funktioner. Et årlig abonnement hvor alt er inkluderet for kun
50 kr. pr. måned. pr. enhed.

VISMA DATALØN
info@dataloen.dk
+45 72 27 90 19
dataloen.dk

Med lønsystemet DataLøn er du sikker på, at lønnen kører, som den skal.
Meget af dit lønarbejde bliver nemlig automatiseret, så du eksempelvis
ikke skal tænke på, om der er indberettet og overført løn til tiden.
Det hele sker nemlig automatisk til SKAT, ATP, barselsfonde,
feriefonde, pension og mere. Det sparer tid og ressourcer, som
du kan bruge på andre opgaver.
Du kan også få hjælp til alt fra lønfaglige til personalejuridiske
spørgsmål. Du ringer bare, hvis du er i tvivl om noget.
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Integrationer
ØKONOMI

VISMA E-CONOMIC
branche@e-conomic.com
+45 88 20 48 40
e-conomic.dk

Integrationer
GPS/FLÅDESTYRING

e-conomic er regnskabsprogrammet bygget til lige
netop dig — uanset branche, virksomhedsstørrelse
og erfaring med regnskab.

Overvåg dine køretøjer, reducer omkostninger og
øg sikkerheden med WEBFLEET.

Regnskabsprogrammet bag 160.000 virksomheder

Europas førende flådestyringsløsning

e-conomic er løsningen til dig, der vil bruge tiden på det, der skaber
værdi i din virksomhed i stedet for administrative processer.
Med e-conomic regnskabsprogram som digital base, er det nemt
at integrere branchespecifikke løsninger og håndtere både den
overordnede og daglige sagsstyring — lige fra timeregistrering,
materialeindkøb og lagerstyring, til tilbud, fakturering og bogføring.
Og så er det løsningen til dig, der vil have indsigt i din virksomheds
vækst — også når du er på farten.

Integrationer
ØVRIGE

WEBFLEET SOLUTIONS
michael.gotfredsen@
webfleet.com
+45 60 80 70 20
webfleet.com/da

Worksiter

webcrm.com/dk
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Med Worksiter får din virksomhed en nem og moderne
hjemmeside. Den er skræddersyet til håndværkerbranchen,
og optimeret til mobil og Google fra starten.

Nem hjemmeside til håndværkere!

Struktur og vækst med webCRM

go@emonkey.no
+47 46 91 25 70

Du er altid forbundet med dit team på vejen. Du får at vide,
hvor dine køretøjer er og hvordan de bruges. Det gør dine
flådeperformancedata synlige, så du kender aktuel status samt
ved, hvor og hvornår der skal handles, hvis der er behov for det.

Integrationer
ØVRIGE

webCRM giver det komplette overblik og gør det let at
planlægge en målrettet indsats. Det booster dig og din
virksomhed.

WEBCRM

Uanset om din virksomhed er stor eller lille, kan WEBFLEET
forbedre køretøjsperformance, spare brændstof, yde support
til chaufførerne og, med forbedret datasynlighed, øge den
overordnede flådeeffektivitet.

Giv dig og din virksomhed et helt enkelt værktøj, der samler alle data
om jeres kunder. Så kan I koncentrere jer om det, I er bedst til, nemlig
at vækste jeres kunderelationer. webCRM giver det komplette overblik
og gør det let at planlægge en målrettet indsats. Det booster dig og din
virksomhed.

WORKSITER

webCRM giver dit salgsteam de grundlæggende CRM-værktøjer,
men også nye muligheder inden for andre områder fx kundeservice,
marketing og analyse.

worksiter.dk

info@worksiter.com
+45 23 37 37 24

Hjemmesider kan være bøvlede og dyre - både at få lavet og vedligeholdt.
Hos Worksiter har vi automatiseret alt det, som tager tid og koster penge.
Det betyder, at du på 5 min. kan have en skræddersyet hjemmeside
online med dit selvvalgte domæne, kontaktformular og billede- og
tekstforslag. Alt indhold kan selvfølgelig redigeres, men du er fri for at
opfinde den dybe tallerken.
Worksiter er en abonnementsløsning uden binding eller gebyrer
- og så er det gratis at prøve!
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Integrationer
LØN

Zenegy er et innovativt lønsystem, der kan løse de mest
komplekse behov. Zenegy digitaliserer og automatiserer
manuelle processer og kan tilpasses jeres virksomheds behov.

Digitalisér dit lønsystem
ZENEGY
api@zenegy.com
+45 70 22 22 16
zenegy.com

Når du integrerer Zenegy og Ordrestyring, skal du kun redigere dine
timer én gang. Efter dine timeregistreringer er lagt i Ordrestyring, kan
du overføre dem direkte til Zenegy, som herefter automatisk beregner
løn til den enkelte medarbejder.

Vi tager
bogføringen!

Med Zenegy får du bl.a.
- Digitale registreringer
- Godkendelsesflow
- Medarbejder app på 12 sprog
- Gratis support på tlf., mail og chat

Den komplette administrative løsning
til alle håndværkere

Integrationer
ØVRIGE

PAKKEN INDEHOLDER BL.A.:

Intranet som det burde være. Med Ziik kan du
nemt kommunikere og målrette information til
medarbejderen på farten.

•
•
•
•

Din egen personlige bogholder
Håndtering af alle dine bilag
Udarbejdelse af kvartalsvis bogføring
Indberetning af moms

•
•
•
•

Udarbejdelse af løn
Assistance til årsregnskab
Årligt regnskabsmøde
Adgang til PwC One View-app’en

Ziik er et moderne intranet
ZIIK

Kernen i Ziik er kommunikation samt en målrettet deling af diverse
håndbøger, process beskrivelser, produktblade og meget mere.

hello@ziik.io
+45 30 30 18 08

Med Ziik får I også jeres egen personlige app, så man ikke er afhængig
af fast arbejdsstation/computer.

ziik.io

Ziik er ikke et stort IT projekt, men I kan komme i gang med det
samme. Der er ingen opstartsomkostninger og ingen bindingsperiode,
så hvis I vil prøve platformen er det helt risikofrit.

Se meget mere på
ordrestyring.dk/bogforing
20

Så er der styr på det!
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Kurser
TIL EKSISTERENDE BRUGERE

PRIS

Bliv ordrestyringsmester

ekskl. moms

Skal du lære at bruge den nye version af Ordrestyring, så er
dette kurset for dig. Du får fuld oplæring og opsætning af
Ordrestyring, så du kan komme bedst muligt fra start med
at bruge den nye version.

995,-

Begrænsede pladser
pr. hold
ordrestyring.dk/kurser

Fysiske kurser
og workshops
Vil du også optimere din brug af ordrestyring?
Arbejde smartere med OS3, lære mere om app’en,
eller skal en ny kollega læres op?
Vi afholder kurser og workshops til ethvert behov - online,
på vores kontor i København eller hos dig. Vi forventer at
kunne tilbyde fysiske kurser i hele landet, hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at vælge hvilket
kursus, der passer bedst til dig? Så må du endelig kontakte
os på kursus@ordrestyring.dk - så hjælper vi dig videre.
Vi glæder os til en masse fantastiske kurser.
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På kurset gennemgår vi opsætning af Ordrestyring, hvordan du
kan administrere din kunder, tilbud og ordre på computeren.
Som ekstra bonus er det krydret det med nyttige tips, gode
genveje og masser af praktiske øvelser så du får helt styr på
Ordrestyring.

Kurser
TIL EKSISTERENDE BRUGERE

PRIS

995,-

ekskl. moms
Begrænsede pladser
pr. hold
ordrestyring.dk/kurser

Styr på det – fra skrivebordet
Er du allerede godt familiær med Ordrestyring, og føler at du
er klar til at tage skridtet videre mod at blive ekspertbruger?
Så er dette kurset for dig.
Her vil vi koncentrere os om den administrative del af
Ordrestyring. Vi går i dybden med indgående og udgående
fakturaer, ordrer og rapporter.
På denne dag deler vi ud af gode tips og tricks til, hvordan
du kan organisere Ordrestyrings skrivebordet, hvordan du
strukturerer dine personlige indstillinger, og hvordan du
kan automatisere processer, der gør din hverdag lettere og
overblikket meget bedre.
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Kurser
TIL EKSISTERENDE BRUGERE

Kurser
TIL ALLE

PRIS

Bliv mester i din app

Har du brug for
noget mere personligt?

ekskl. moms

Ordrestyring appen er et af de vigtigste værktøjer i din
hverdag. Bruger du appen rigtigt og etablerer gode vaner,
så kan du spare en masse tid og penge, og få et stort
overblik og overskud.

995,-

Begrænsede pladser
pr. hold
ordrestyring.dk/kurser

I dette kursus får du en fuld gennemgang af Ordrestyring
appen. Vi guider dig igennem hele forløbet fra tilbud til
faktura.
Det bliver en dag med et faglig oplæg, masser af læring
og praktiske øvelser, så du bliver den bedst kørende
mester – direkte fra din OS app.

Vores personlige møder er en rigtig god måde, hvor
du kan få det meste ud af dit system og få opfyldt
netop dine behov.

Optimer din brug af Ordrestyring

60 MIN.
+ opfølgning online

Til dig der ikke udnytter det fulde potentiale af dit
ordrestyringssystem.
Selvom du bruger Ordrestyring, og det er en del af
din dagligdag, kan der stadig være dele af systemet,
du ikke bruger til fulde.

Online
995,- ekskl. moms

Oplæring af ny medarbejder

60 MIN.

I har ansat en ny medarbejder og vil opgradere dennes
kompetencer i brugen af Ordrestyring? Så er dette
kursus det helt rigtige. Vi målretter undervisningen,
så det passer til både medarbejderen og jeres
virksomhed.

24

Hos OS
1.499,- ekskl. moms

Online
995,- ekskl. moms
Hos OS
1.499,- ekskl. moms

Har du andre behov?

Kontakt os for
mere info

Få et skræddersyet kursus!
Passer dine behov ikke til et af de andre kurser, så
fortvivl ej. Vi har løsningen til dig med et skræddersyet
forløb, hvor du selv er med til at sætte dagsordenen.
Kontakt os, og så opsætter vi det sammen.

kursus@ordrestyring.dk
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Kurser
TIL ALLE

Skal du også i gang
med OS3?
Vi har gjort det nemt for dig at skifte til
vores nye version, OS3, hvor det passer
dig, når det passer dig.

Få en personlig gennemgang af OS3
Få en personlig gennemgang af OS3 sammen med en
af vores produkteksperter, så du kan komme godt fra start
med den nye version. Du bliver guidet gennem opsætning
af Ordrestyring, hvordan du kan administrere dine kunder,
tilbud og ordre på computeren og meget mere.

Kom med til en fælles gennemgang af OS3
Kom med til en lærerig dag sammen med andre
brugere af Ordrestyring, hvor der vil være fuld
oplæring i OS3. Vi gennemgår bl.a. opsætning,
tilbud og ordre og som ekstra bonus er det krydret
med nyttige tips og masser af praktiske øvelser.
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60 MIN.
Online
995,- ekskl. moms
Hos OS
1.499,- ekskl. moms
ordrestyring.dk/OS3

Det siger tidligere
kursusdeltagere
”Kurset har været helt fantastisk. Både fordi
man møder andre brugere af Ordrestyring
og får nogle gode kontakter. Men også fordi
man får den her ”brush-up”, så man kan bruge
værktøjerne optimalt i sin hverdag.”

120 MIN.
Hos OS
995,- ekskl. moms
Begrænsede pladser
pr. hold
ordrestyring.dk/OS3

Få et skræddersyet kursus

Online
995,- ekskl. moms

Du kan naturligvis også få en personlig, skræddersyet
gennemgang af OS3. Du sætter selv dagsordenen,
og det er dine behov, der er i centrum. Skal vi komme
ud til dig? Så kan vi også finde ud af det. Kontakt os,
så finder vi sammen ud af, hvad der passer dig bedst.

Hos OS
1.499,- ekskl. moms
Skræddersyet
1.995,- ekskl. moms

“Det, at høre andre mennesker, der bruger
det til dagligt, bruge nogle funktioner, jeg
ikke anede eksisterede; det er jo fantastisk!”
“Jeg ville faktisk ønske, at der var sådan en
dag her, da jeg startede med Ordrestyring.”
“Jeg fandt ud af, at jeg kunne forbedre min
forretning med funktioner i Ordrestyring,
midt under kurset.”
“Jeg fik svar på mine spørgsmål og afklaret
de ting, jeg manglede afklaring på.”

ordrestyring.dk/OS3
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Værktøjer fra
ORDRESTYRING

Få styr på virksomhedens køretøjer og reducer
dine omkostninger.

Med OS Vehicle får du bl.a. styr på:
OS VEHICLE
support@ordrestyring.dk
+45 70 27 35 25
ordrestyring.dk/osvehicle

DOKUMENTATIONEN
Du ved præcis, hvor længe dine medarbejdere har været
hos en kunde og kan efterfølgende fakturere korrekt.
ADMINISTRATIONEN
OS Vehicle integrerer fuldt ud med Ordrestyring. Det betyder
endnu bedre overblik og mindre administration for dig.
POSITION
Du ved altid, hvilke medarbejdere, der er nærmest en ny
opgave og kan dermed spare kørsel.

OS Vehicle
OS Vehicle er Ordrestyrings eget trackingværktøj til
sporing af alle dine maskiner, biler og trailere.
Det betyder, at du kan glemme alt om blyant, papir og
besværlige Excel-ark – og glæde dig over, at alt kørsel
registreres digitalt ved hjælp af GPS-tracking.

MONTERINGEN
Du kan nemt og hurtigt selv montere OS Vehicle på
alle dine køretøjer.
TYVERI
Bliver et af dine køretøjer stjålet, kan du nemt finde det
via GPS-sporing.

Kun 69,- pr. måned

Der er ingen binding på abonnement.

Dermed kan du spare timer på administration,
mindske fejlagtig registrering og øge serviceniveauet
overfor dine kunder.
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Værktøjer fra
ORDRESTYRING

Med OS Strax får du dine penge direkte ind på kontoen, 
lige når du har sendt din faktura afsted.

OS STRAX
support@ordrestyring.dk
+45 70 27 35 25
ordrestyring.dk/osstrax

6 gode grunde til at vælge
OS Strax på din næste faktura:
INGEN VENTETID
Du får dine penge med det samme og skal ikke vente på
kundens betalingsfrist.
BEDRE BETALER
Med penge på kontoen kan du hurtigere betale
medarbejdere og leverandører.
NEMT OG FLEKSIBELT
Med et enkelt swipe kan du fra gang til gang og fravælge, om
du vil bruge OS Strax på din faktura.

OS Strax
Er du træt af at vente på, at kunderne skal betale?
Har du brug for et bedre cash flow? Så glæd dig!

INGEN RYKKERE
Du slipper for at bruge tid på at rykke. Det sker venligt,
professionelt og helt automatisk via OS Strax.
AUTOMATISK BOGFØRING
Posteringen oprettes automatisk i dit bogføringssystem.
FLERE MULIGHEDER
Med et bedre cash flow kan du i højere grad forfølge
forretningsmuligheder, når de opstår.

Med OS Strax – udviklet i samarbejde med Moneyflow
– får du udbetalt dine fakturaer straks!
Med OS Strax er det lige meget, om dine kunder har 30, 60
eller måske helt op til 90 dages betalingsfrist. Når du vælger
at bruge OS Strax, får du nemlig dine penge direkte ind på
kontoen lige efter, du sender din faktura afsted.
Sov trygt om natten – velvidende, at du får din betaling når
du har brug for den.
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OS Strax er udviklet i samarbejde med
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Tips, tricks og guides
til systemet og appen
Vi ved, hvor vigtigt det er for dig og din forretning at
have styr på tingene.
Derfor har vi produceret en række små videoguides og
webinarer, så du kan få mest muligt ud af Ordrestyring.
Dem kan du se – eller gense, når det passer dig – ved at
klikke ind på vores hjemmeside under fanen “Ressourcer”.
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Hey, Mester!
Har du styr på dit lager?
Vil du spare tid og penge på administration, svind
og unødvendige køreture i arbejdstiden, så er vores
lagerstyringssystem løsningen til dig.

?
Fuldt overblik over din
aktuelle lagerbeholdning
Overblik over indkøbte
varer og reelt forbrug
Overblik over materialeforbrug
på enkelte sager
Mulighed for lagerstatus for
hver enkelt vogn

Vi holder styr på dit lager!
Vores system kan let integreres med Ordrestyring, og du er oppe og køre på under en dag!
Læs mere på rackbeat.com/dk eller kontakt os på +45 71 92 75 00
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Få din betaling

strax!

NYHED!

Med OS STRAX får du dine penge direkte ind på kontoen, 
lige når du har sendt din faktura afsted.

Ingen
ventetid

Slut med
rykkere

Slå til og fra 
som du vil

Automatisk
bogføring

Bedre 
cash flow

Læs mere om OS STRAX på 
ordrestyring.dk/osstrax eller ring 70 27 35 25

