Office

Verktøyet med de smarte
løsningene for det lille
håndverksforetaket!

Office

DET SMARTE PROGRAMMET SOM TAR
HÅND OM DET MESTE
Entré Office er et revolusjonerende bransjesystem for håndverkere. Entré Office er
systemet som tar hånd om det meste av
administrasjonen for et lite håndverksforetak. Entré Office leveres via internett og
installeres aldri lokalt. Systemet følger din
arbeidsordre fra start til slutt og hjelper til
med å få inn materiell til rett pris og riktig
antall timer før fakturering. Uansett hvor du
er har du alltid tilgang til Entré Office – på
kontoret, ute på arbeidsplassen eller fra
hytta.

Alt i samme «boks»,
uansett hvor du er
BRANSJER
Entré Office passer for mange bransjer, men er spesielt
tilpasset Elektro, VVS, Malere, Glass, Ventilasjon og
Bygg.
PLATTFORM UAVHENGIG
Entré Office er en nettbasert løsnig som via internett
fungerer på alle ulike plattformer, som telefoner, nettbrett eller PC’er.

SMARTE FUNKSJONER I ENTRÉ OFFICE
•

Arbeidsordrehåndtering

KALENDER / TIDSPLANLEGGING

•

Timeregistrering

•

Prislister fra grossister integrert

•

Sjekklister, bilde- og dokumenthåndtering

•

Automatisk oppdatering og sikkerhetskopiering

•

Fakturering og kundereskontro

•

Tids-/ ressursplanlegging

Arbeidslederen kan på en enkel måte
planlegge alle arbeidsordre til seg selv
eller håndverkere ute på anleggene. Hver
håndverker har sin egen kalender, hvor
de kan se sine egne ordre og sin egen
planlegging. Dersom håndverkeren gjør
endringer så oppdateres dette for arbeidslederen direkte, og vise versa.

•

Eksport til regnskap og lønn

•

Automatiske oppdateringer og sikkerhetskopi

REGISTRERING AV NYE KUNDER
Entré Office finnes alt i samme system. Uansett
hva som registreres, gjenbrukes det i andre
oppgaver.
Entré Office forenkler administrasjonen slik
at du kan bruke fokus og tid på jobben hos
kunden. Registrering av nye kunder er enkelt,
og artikler og priser er alltid oppdatert fra din
grossist. Til hver ordre kan du kople sjekklister,
bilder og dokumenter.
Entré Office er tilgjengelig uansett hvor du er.
Det eneste du trenger er tilgang til internett.
Det innebærer at all registrering kan skje direkte ute på arbeidsplassen. Timeregistreringen
koples automatisk både til ordren, som er fakturaunderlaget, og til underlaget for lønn, slik at
du slipper dobbeltregistreringer.
Siden registreringen av tid og materiell effektiviseres får du raskere sendt fakturaen til kunden.
I tillegg finnes en enkel reskontro hvor man kan
holde orden på kundeinnbetalinger.

Fleksibel & brukervennlig
BOLIGMAPPA
Entré Office har Boligmappa Bedrift innebygget.
Boligmappa er en tjeneste som effektiviserer
håndteringen av dokumentasjonsarbeidet for
deg, samtidig som det er en tjeneste dine kunder
vil dra fordeler av og sette pris på. Boligmappa
er anleggets servicehefte på nett, og sikrer blant
annet at viktig dokumentasjon knyttet til arbeidet
på anlegget ikke blir borte over tid.

OM HÅNDVERKSDATA
Sommeren 2013 kjøpte Hantverksdata
Norden AB det norske selskapet Digitalpenn AS, og er dermed representert i
Norge med en organisasjon som siden
2006 er godt etablert i elektro- og servicenæringen.
Håntverksdata AS er dermed et heleiet
datterselskap av Hantverksdata Norden
AB, et foretak med ca 85 ansatte og mer
enn 40 års erfaring fra entreprenør- og
servicebransjene. Våre produkter er
bransjeledende administrativ programvare utviklet for de ulike håndverksbransjene. Vår lange erfaring med projektledelse, kundeservice og opplæring, bidrar
til at vi på en effektiv måte kan forbedre
resultat og kvalitet ved hver installasjon.
Idag er vi markedsledende innen el-,
VVS- maleri- og glassbransjen med våre
moduloppbyggde system. Dessuten
ekspanderer vi kraftig innen øvrige service- og entreprenørbransjer som alarm,
gulv, plate & ventilasjon, kjøl og heis.
Til sammen har vi ca 3 500 foretak og
ca 25 000 brukere innen de ulike bransjene.
Hantverksdata i Norden
Hantverksdata har selskaper i både Sverige, Finland, Norge og Danmark.

Mer enn 40 års erfaring fra håndverksbransjene

Håndverksdata AS
Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tlf: 22 17 11 50
E-post:info@handverksdata.no
www.handverksdata.no

