2014

Vilket omtumlande år!
Vår medverkan på Nord Bygg
2014 var mycket givande.
Många besökte vår monter och
det är alltid roligt att träffa våra
kunder, både nya och gamla.

Utvecklingen går framåt!
Vi utvecklar ständigt våra system och är lyhörda för våra kunders önskemål.

Våra system fick ett varmt
mottagande, vilket ju känns
jätteroligt. Taggade lämnade vi
Stockholm.
Fulla av idéer och intryck har vi
fortsatt utveckla våra program.
FACTORY med nya, smarta
funktioner.
MONTY, ett fantastiskt
hjälpmedel där man gör klar sin
order ute hos kund. En dröm
som nu är verklighet!
Då intresset för våra program är
stort har jag haft förmånen att få
besöka många VVS-are.

Några av nyheterna i programmen:
FACTORY
I detaljer för utskriften av Offert, kan man nu välja om man vill skriva ut med eller
utan moms. Man kan också välja att inte visa pris på varje rad utan att det
redovisas som ett totalpris under respektive material och arbete.
Man kan skriva ut en Specifikation direkt under fliken Dokument
Under Fakturahantering finns en kolumn som visar datum då fakturan är e-postad
till kund, eller utskriven som pdf.
När man skapar en egen prislista utifrån valda grossistprislistor kan man nu välja
att priserna ska påverkas genom en procentuell pristrappa.

MONTY
Alla artiklar som registreras sparas i ett register för eget material

FACTORY och MONTY är
anpassade för alla typer av
kunder – allt från rikstäckande
till enmansföretag.

Komplettering av sökmöjligheter som benämning och dimension

Kontakta mig gärna för ett
besök på ditt företag.

I Factory ingår en licensen av Monty. Ni som ännu inte provat denna modul är
välkomna att höra av er så hjälper vi er igång. Fungerar på både plattor och
smartphones.
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