Flexibla Kontoret
– för proffs som ofta är på väg
Tiden med lösa post it-lappar och tidskrävande fakturering är förbi. Nu kan
du sköta kontoret direkt från din mobil, dator eller surfplatta. Kundregister,
arbetsorder, inköpt material, tidrapportering och fakturering – allt hanteras
på samma ställe.
Snabbt, smidigt och utan krånglig administration. Med Flexibla Kontoret
sparar du både tid och pengar.

Vad är Flexibla Kontoret?
En abonnemangstjänst där du smidigt och enkelt kan hantera kundregister,
arbetsorder, inköpt material, tidrapportering och fakturering. Flexibla Kontoret
är en webbtjänst som du enkelt når från din mobil, dator eller surfplatta.

Så fungerar det
Flexibla Kontoret är ett arbetsverktyg som stödjer din affär från första
kundkontakt till dess att jobbet är klart och fakturan skickad.
Du loggar in snabbt och smidigt via din mobil/surfplatta (IOS eller Android)
eller från kontoret via din PC/Mac. Oavsett var du är har du alltid en total överblick
över kunder/arbetsorder, fakturor och pågående affärer.

Med Flexibla Kontoret kan du
•
•
•
•
•
•
•

hantera dina kunder och affärer
skapa offerter
rapportera tid (inklusive dagbok) samt material direkt från fältet
hålla koll på arbetsorder, timmar, kostnader och material
planera arbeten och projekt
spara och dela information t.ex. bilder, ritningar, dokument och mail
skapa faktura (eller fakturaunderlag), löneunderlag och bokföringsunderlag

Inköpta artiklar från Dahl kopplas automatiskt till aktuell arbetsorder via EDI,
allt för enklare och snabbare administration.
Flexibla Kontoret är en tjänst som du abonnerar på, där drift, backup
och säkerhetslösningar ingår. Du slipper installation och uppdateringar av
programvara. Dessutom ingår support.

Hur använder jag Flexibla Kontoret?
Du når Flexibla kontoret genom mobil, surfplatta och dator.

– ”Flexibla Kontoret fungerar mycket bra.
Tidigare hade vi lappar överallt: i bilen och
i fickorna. Nu får vi ett större helhetsgrepp,
både på tid och material. Framför allt
material som man plockar i bilen, ute på
uppdrag. Sånt kan vara lätt att missa på
arbetsordern. Men inte längre. Flexibla
kontoret är ju alltid med.”
Åke Wihlborg, Rör & Bygg Södertörn AB

Vilken licens passar dig?
Du kan välja på följande licenstyper baserat på ditt företags behov.
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*AO= Arbetsorder

Produktöversikt licenser
Stor licens – Full behörighet för dig som driver och administrerar företaget samt
hanterar bl.a. inställningar och löneunderlag. Underhåll av kundregister och lokala
artiklar samt kan erhålla verksamhetsrapporter.
Mellan licens – Den normala licensen för montören*
Liten licens – För montören på fältet med begränsad behörighet.
Ekonomi licens – För dig som sköter ekonomin.
Tid licens – För dig som enbart behöver tillgång till tidrapportering.
*Går att anpassa behörigheten med tillgång till ex. offert och fakturering.

Hur skaffar jag Flexibla Kontoret?
Via en Dahl-säljare får du kontakt med en lokal Apple Premium Reseller
(Apple-återförsäljare) som efter dina behov tar fram en lösning för ditt företag.
Apple Premium Reseller är nationellt täckande (Luleå-Malmö) med 31 butiker
runt om i landet. Alternativt kontakta info@flexkontoret.se

Ett litet affärssystem – allt hänger ihop
Flexibla Kontoret är ett molnbaserat affärssystem med följande funktioner:
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Dahl i samarbete med Apple Premium Reseller.

