SAP B1

Løsning målrettet rengøringsbranchen

PLANNER

SAP B1 PLANNER TIL RENGØRINGSBRANCHEN
B1 Planner er et add-on målrettet rengøringsbranchen
og de administrative udfordringer.
Systemet er fuldt integreret med SAP Business One, så
du kun skal arbejde med ét system. I systemet har du
mulighed for at definere opgaver for dine debitorer og
oprette normeringer og bemandinger for disse, så der
er styr på det aftalte mellem jer og kunden.

AUTOMATISER LØNBEREGNING OG FAKTURERING
BEREGN OG DOKUMENTER
LØN EFTER OVERENSKOMST
FLEKSIBLE OG ALTID UP-TODATE RAPPORTER
FÅ STYR PÅ VAREFORBRUGET
PÅ ALLE OPGAVER
FÅ ET UOVERTRUFFET
OVERBLIK OVER DIN FORRETNING - DB BEREGNING PÅ
ALLE OPGAVER

Efterhånden som planlagte opgaver udføres i lønningsperioden, kan der indleveres oplysninger om
eventuelle afvigelser og fravær (ferie, sygdom mv.), som
har indflydelse på opgaverne. Disse data kan indtastes,
så der ved periodeafslutning kan beregnes præcise løntal, lønspecifikationer og normeringskontrollister.
Ud fra opgavekontrakter kan der laves faktureringsabonnementer med mulighed for integration til E-Faktura og Hjemmeservice-aftaler. Dette gør fakturering så
let, at det blot er et klik på en knap.
Spar ml. 1/4 og 1/2 time pr. medarbejder pr. uge.
Løn beregnes nemt og hurtigt - og er beregnet efter
gældende overenskomst.
Økonomisk overblik på alle opgaver.
Fakturering automatiseres.
Alt data i én database - fleksibel rapportering.
Få styr på vareforbruget på den enkelte opgave.
Hold styr på maskinparken - hvilke maskiner er på
hvilke opgaver.
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Kontakt salgschef Kent Sølvsten for en uforpligtende demonstration.
Kent Sølvsten: +45 87 329 012 / ks@boyum-it.com
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B1 PLANNER
Fakturering med faktureringsassistent
Fakturering med faktureringsassistent
Abonnementer og faktureringsassistenten gør den
kontraktmæsssige fakturering let.

DEN PERFEKTE PAKKELØSNING TIL
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
En brancheløsning leveret af Boyum IT er mere end blot et IT-system!
Vi leverer altid dit nye system som en del af en større pakke.
Pakkeløsningen indeholder følgende:

Klar til E-Fakturering
Integration til offentlig fakturering via OIO XML
(Tillægsprodukt)

SAP Business One
B1 PLANNER-brancheløsningen
3-dages kursus
1 md. fri support
10 standardlayouts (følgeseddel,
faktura, kontoplan)
IBM X 3400 Server
Opsætning af bankintegration
Integration til lønsystem
Installation og opsætning

Afdelingsregnskaber
Fakturering på profitcentre sikrer segmentering af
indtægter og udgifter.
Alle rapporter i PDF-format
Send rapporter til inspektører og koordinatorer
elektronisk over e-mail.

Om Boyum IT A/S
Boyum IT A/S er en “Full Service Provider” med speciale i SAP
Business One og integration til samme system. Boyum IT har
implementeret ERP løsninger siden 1997 og vi har været certificeret SAP Partner siden 2007.

Lønberegning og driftsstatistik
Dag for dag lønberegning sikrer, at løn-tal altid
er korrekte og tager og tager højde for ferielukninger, helligdage mv. i forhold til normering. Kan
vise standardlønperioder eller i del-perioder.
Driftstatistik der lader dig se løn-og driftsomkostninger kontra fakturering for dækningsbidrag og
dækningsgrad helt ned på opgaveniveau.
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Vores idegrundlag har siden grundlæggelsen været at tilbyde
professionelle brugere en god og sikker IT løsning med stor
driftsstabilitet og høj sikkerhed. Vi har således specialiseret os
i at yde kundetilpasset rådgivning omkring virksomheders IT
løsninger, hvor vor ekspertise er koncentreret omkring implementering af SAP.
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