MobilService for montører
-

ser mesters skrivebord sådan ud:

-

og du ønsker at det i stedet ligner
dette:

så tilbyder MariSoft markedets mest brugervenlige økonomisystemer der samtidig styrer
arbejdet for kørende montører: f.eks. oliefyr, alarm, el. og vvs, så hovedparten af
registreringerne udføres af dine medarbejdere i marken.
Fordele ved systemet – på kontoret og i marken:
•
Håndterer løbende fornyelse af serviceaftaler og abonnementer
•
Serviceeftersyn af varierende intervaller
•
Spjæld job f.eks. driftstop af oliefyr håndteres også samt almindelige el- og vvs-opgaver
•
God overblik ved planlægningen ved hjælp af kalender og kortfunktion
•
Email & SMS kan anvendes til advisering af kunder og montører.
•
Jobkort distribueres automatisk til den enkelte montørs PC / tablet / smartphone.
•
Fast vareforbrug pålægges ordren automatisk og montøren pålægger herefter
ekstra forbrugte varer
•
Kvalitetssikring (SKS / KLS) udfyldes og udskrives på stedet
•
Faktura kan (om ønsket) udskrives på stedet
•
Montøren kan selv oprette kunder og jobs på stedet
•
Fuld adgang til servicehistorik
•
Import af prisfiler fra grossister (el, vvs og andre)
•
Styr på timeregistrering ved indtastning i ugeskema
•
Automatisk synkronisering af alle data mellem kontor og montører
•
Intet krav om internetforbindelse ude på jobbet
•
Web-baseret APP til smartphone & tablet (i on-line løsningen)
•
Integration med økonomisystemet (Stellar, AirBoss, SummaSummarum, e-conomic, andre).
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PLANLÆGNING:
Planlægning udføres på kontoret vha. kalender & kort:

KVALITETSSIKRING (El, Alarm, Oliefyr, VVS, Gas-fyr, andre):
Kvalitetssikring udfyldes af montøren på jobbet og arkiveres automatisk på sagen:

APP til smartphone:
Kører systemet i on-line
tilstand kan montørerne
anvende en APP til at
registrere timer, materialer
og SKS i marken.
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UDSKRIFTER – SERVICERAPPORT & FAKTURA:
Udskrifter kan ske på stedet, og man kan om ønsket udskrive faktura med det samme.:
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TIMEREGISTRERING:
Montørernes timer kan i MobilService Plus registreres i et ugeskema der kan udlæses til Excel for bedre
kontrol med antal af fakturerede og ikke-fakturerede timer:

SYSTEMKRAV:
På kontoret

On-line løsning (1. prioritet)
Min. Windows-7, 64 bit
med fjernadgang (lokalt eller hosted)

Off-line løsning
Min. Windows-7

I marken

Smartphone, on-line PC eller tablet

Windows PC eller Windows tablet

Økonomisystem

Visma Stellar-7, SummaSummarum, AirBoss (installeret på egen server/PC) eller e-conomic.
Integration til andre økonomisystemer der kan importere ordrer/fakturaer.
BEMÆRK: Systemet kan også køre stand-alone uden økonomisystem, idet der kan faktureres
direkte fra systemet.

PRISER (per 1/7-2017):
Kontormodul + 1. mobile bruger:

Købspris kr. 3.900,-

Mdl. serviceaftale kr. 125,-

Projektintegration/købsfaktura/
timeregistrering (MobilService Plus):
Flere regnskaber
SMS funktion (100 SMS per bruger/måned)

Købspris kr.
Købspris kr.
Købspris kr.

0,0,0,-

Mdl. Serviceaftale kr. 100,Mdl. Serviceaftale kr. 100,Mdl. Serviceaftale kr. 30,-

Mobilmodul - per medarbejder (2 – 4):
Mobilmodul - per medarbejder (5 – 7):
Mobilmodul - per medarbejder (8 à ):

Købspris kr.
Købspris kr.
Købspris kr.

0,0,0,-

Mdl. serviceaftale kr. 100,Mdl. serviceaftale kr. 75,Mdl. serviceaftale kr. 50,-

Tillæg:

Vi tilbyder også terminalserver løsninger enten installeret lokalt eller hosted. Alt til konkurrencedygtige priser.
Alle priser er ekskl. moms og ekspeditionsgebyr.
Evt. konsulentassistance til installation (udover 1 time) faktureres særskilt.
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