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Året var 1980.
På planet från Stockholm
mötte jag en ombudsman
från R. Frågan om ett kalkylsystem för VVS-företag
väcktes. I mitt då nystartade
företag TenData AB, började vi utveckla program för
VVS-branschen.
Mycket vatten har runnit
under broarna sedan dess.
Företages såldes och jag
började planera för en lugnare tillvaro. Men snart var det
dags för en ny resa, och idén
till Factory föddes. Att via
internet kunna arbeta med
sina administrativa program
verkade vara framtidens
melodi.
Efter några år av utveckling
kan vi nu presentera version
1.0 av:

Ett nytt webbaserat system för VVS företaget
Factory är ett enkelt och webbaserat program för materialbeställning, anbudshantering,
orderhantering, fakturering och kalkylering. Vi vänder oss endast till VVS-företag och vår
ambition är ett nära samarbete med kunden
Du har alltid:

Skapa dokument:

Ytterligare funktioner:

•Senaste programversionen
•Uppdaterade prislistor
•Daglig säkerhetskopiering

•Offert
•Arbetsorder
•Fakturor
•Påminnelser
•Beställningar (till grossister)
•Automatisk utskrift av
ROT-ansökan

•Prisjämförelse mellan
grossister
•Ersättningsfunktion för
likvärdiga artiklar
•Registrera material direkt
från RSK-katalogen
•Enkel registrering av arbetstid, servicebil och
övriga kostnader
•Person och fastighets uppgifter för ROT sparas på
kund
•Skapa SIE-fil
•Betalningsrutiner /
ROT hantering
•Kopiera material mellan
olika specifikationer
•Importera material från
Excel

Koppling till VVS-infos
RSK-databas med:
•Tillgång till hela RSKkatalogen med bilder,
priser och tider
•Drift och skötselinstruktioner
•Miljöföreskrifter
•Montageanvisningar
•Övrig produktinformation
•Inläsning av rabattavtal
•Skapa egen prislista
Ny tiddatabas:

Allt i ett!

•Tidsberäkning på två sätt:
- Normtid
- Enhetstidsättning där
varje rördel är tidsatt

Kalkyl:
• Snabb och exakt beräkning
• Möjlighet att anpassa
täckningsbidraget
• Snyggt och överskådligt
kalkylsammandrag
• Anbudsutskrifter
• Möjlighet att skapa anpassat dokument gällande
förbehåll
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