
Orderstyrning.se är 
hantverkarens bästa 

online-verktyg
Alltid tillgång via dator, läsplatta eller Smartphone

Bättre ekonomisk 
överblick



• Ha kontroll på dina avtal och ordrar

• Webshop med jämnförelser mellan grossister

• Enkel fakturering

• Samlad överblick av ekonomin

• Projektstyrning till större arbeten 

• Alla dokument sparas på ordern

• Lätt att hitta nya och gamla 
orderdokumentationer

•  Sänd foton och ritningar direkt 
till kunden 

Överblick över alla ordrar 
och den samlade ekonomin

I Orderstyrning kan du skapa och sända  
offerter, order och fakturor samt registrera tim- och 
materialförbrukning på varje uppgift. Kalendern i 
Orderstyrning ger dig en överblick över dina och 
medarbetarnas uppgifter och det är smidigt och 
lätt att överföra dem mellan er samt upprätta nya.

I webshoppen har du möjlighet att jämföra  
dagspriserna mellan dina grossister så att du 
alltid kan vara säker på att få det bästa priset. 
Täckningsgraden framgår på varje order och du kan 
själv justera din vinst. På så vis har du alltid en full 
överblick över företaget.

Dokumentation & 
kvalitetssäkring

I Orderstyrning ligger din dokumentation 
säkert sparad på ordern.

Det är lätt att hitta foton, ritningar och 
kvalitets-säkringsscheman samtidigt som du 
kan dokumentera materialet som har använts 
och försäkra dig om att arbetet har utförts 
korrekt.

Tim- och material-
registrering

Inga timmar eller material missas när du fakturerar 
i Orderstyrning.

Du och dina medarbetare registrerar själv timmar 
och material på ordern. 

Samtliga registrerade material och timmar hjälper 
er att ge era kunder större insikt av förbrukningen 
på ordern och på så vis underlätta 
kommunikationen. Dina registrerade timmar och 
material utgör under-laget för lön och fakturering.

• Inga förlorade timmar

• Inget glömt material

• Alla utgifter blir fakturerade

• Kunden får en komplett  överblick 
över det genomförda arbetet 

Integrationer till 
andra system

Orderstyrning fungerar tillsammans med en 
lång rad andra program som sparar dig utgifter 
och som underlättar det administrativa arbetet. 

Med Orderstyrning finns det inga tilläggs-
moduler med extra kostnader utan alla 
integrationer är inkluderade. 

• Vi integrerar med dina grossister. Därför kan 
du söka och beställa varor och motta EDI-er 
direkt in i Orderstyrning. Vår integration med 
KlarPris är också inkluderad, vilket ger dig 
möjlighet att jämföra priser grossister emellan

• Vi integrerar med ditt ekonomisystem.
När du skapat en faktura i Orderstyrning, 
överförs den automatiskt till ditt ekonomi- 
system för bokföring

• Våra integrationer med GPS-system hjälper 
dig att ha kontroll på körning, 
bensinförbrukning och körjournal 



Okomplicerat pris:

12.500 kr.

349 kr.
per anställd/mån

i uppstart

Prova orderstyrning.se GRATIS i 14 dagar

Kontakta oss
info@orderstyrning.se | +46 (0) 8-446 820 66

Bygmestervej 5 | 2400 København NV | CVR 33 85 97 24




