
Grunnlaget for suksess

Enterprise Edition

Tilbud
Tilbudsmodulen gir deg mulighet til 
å beregne og sende tilbud til kunder. 
Tilbudslinjene kan hentes komplett 
med både kostpris og listepris fra 
produktregisteret. Dekningsbidrag 
og dekningsgrad vil beregnes 
fortløpende av XS Office både for 
hver enkelt varelinje samt for hele 
tilbudet. Hvis varelinjen ikke finnes 
i vareregisteret, kan du også legge 
inn manuelle varelinjer. Eventuelle 
rabatter kan angis i prosent eller 
som kontantsum for hver varelinje. 

Når tilbudet er ferdig, har XS Office 
en egen funksjon for å sende 
tilbudet elektronisk til kunde. Dette i 
form av en e-post med tilbudet som 
PDF-vedlegg.

Etter en aksept av tilbudet kan 
tilbudet aktiveres - det vil si 
konverteres til en ordre. Dermed 
slipper du å lage ordren manuelt, 
og kan bruke detaljene fra tilbudet 
videre i ordreprosessen.  

Salgsordrer
Salgsordrer kan enten komme som 
et resultat av et akseptert tilbud 
eller produseres direkte. Detaljene 
i ordren kan beholdes uendret 
fra tilbudet. Hvis ønskelig kan du 
også endre på data fra tilbudet i 
ordreprosessen. Detaljer om antall 
kolli, forsendelsens vekt og eventuelt 
rekvisisjonsnummer kan også 
registreres for ordren. 

Når ordren er komplett, har XS 
Office en egen funksjon for å 
produsere relevante dokumenter 
knyttet til ordren. For det første 

kan du sende en ordrebekreftelse 
til kunden samt produsere en 
pakkseddel til forsendelsen. 
I tillegg kan relevant personell i 
bedriften få tilsendt en elektronisk 
plukkliste for ordren. 

Faktura 
Salgsordrene kan enkelt faktureres 
direkte i XS Office. Fakturaene kan 
genereres med eller uten girodel/
innbetalingsblankett og hvis ønskelig 
sendes elektronisk til kunden som 
e-post med PDF-vedlegg.

Produktregister 
Produktregisteret håndterer både 
varer som foretaket selger og kjøper 
(eller begge deler). En vare kan 
her være en katalogvare, tjeneste, 
arbeidstime eller en avgift. 

For beregning av dekningsbidrag 
og dekningsgrad, kan du registrere 
en anbefalt utpris samt innkjøpspris 
og tilvirkelseskost. XS Office vil 
fortløpende beregne potensiell 
avanse. 

Hvis ønskelig kan produktbilde 
for varene legges inn. Det kan 
også kobling mot leverandør i 
leverandørregisteret og webside for 
varen.

Lagerstyring
Produktene i produktregisteret kan 
lagerstyres i XS Office. Her kan du 
registrere lagerbeholdning, anbefalt 
maks- og minimumsbeholdning. 
Videre kan du registrere leveringstid, 
antall i bestilling samt datoer for 
bestilling og forventet ankomst. 

XS Office Enterprise Edition 
gir deg alle mulighetene i 
XS Office Free Edition og XS 
Office Professional Edition samt 
ekstrafunksjoner for elektronisk 
handel. 

Her inngår komplett modul for 
elektronisk sending av tilbud, 
ordrebehandling, fakturering og 
vareregister.

I tillegg vil det gi deg muligheten 
for mobile klienter gjennom XS 
Office Mobile Edition som er 
inkludert i Enterprise-versjonen.

XS Office Enterprise Edition er 
basert på XS Office Free Edition 
og vil gi følgende nye valg i 
hovedmenyen i XS Office:

Meldinger
CRM
Prosjekt
Timer
Dokumenter
Handel
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Hvorfor XS Office?
XS Office er en ny webbasert 
løsning for å forbedre 
samhandlingen og organiseringen i 
din organisasjon. Nøkkelinformasjon 
er tilgjengelig for alle 
medarbeiderne uavhengig av tid og 
sted. 

Kostnadsbesparelser
En løsning med XS Office betyr 
at du ikke bare sparer penger 
ved å unngå investeringer i en 
rekke løsninger, men også at du 
slipper høye opplæringskostnader 
og frustrerte ansatte. En mer 
helhetlig og effektiv organisasjon 
vil selvfølgelig også by på store 
kostnadsbesparelser. 

XS Office Free Edition gjør at du 
kan prøve ut XS Office kostnadsfritt 

for å finne ut om XS Office passer 
akkurat din organisasjon. Ved behov 
for ytterligere funksjonalitet kan 
du når som helst vurdere XS Office 
Professional Edition eller XS Office 
Enterprise Edition som inneholder 
flere verdiøkende funksjoner. Du vil 
alltid ta med deg registrerte data 
når du går over til en ny versjon.

Integrert mobil løsning
Hvis du er mye på farten vil du 
sette pris på XS Office Mobile 
Edition som gir deg mulighet til å 
ta ”kontoret” med deg i lomma. 
Sentrale funksjoner fra XS Office 
er tilgjengelig i et format tilpasset 
smarttelefoner og PDA. Dermed 
kan du for eksempel jobbe med 
kundedata direkte ute hos kunden 
istedenfor å vente til du er tilbake 
på kontoret. 

Nytteverdi for deg
Lav brukerterskel - dine 
medarbeidere kommer fort i gang

Alle data tilgjengelig fra én plass 
via Internett døgnet rundt

Mer fleksible ansatte

Mindre dødtid (tilgang til kontoret 
fra flyplasser, på toget o.s.v.)

Tilgang fra mobiltelefon og PDA 
ute i felten

Bedre kontroll over alle prosesser 
i organisasjonen gjennom 
detaljerte analyser/rapporter

Mindre tid på opplæring av 
ansatte

Lavere administrasjonskostnader

Lavere maskinvarekostnader

Felles system dersom brukerne 
bruker både Windows, Linux og 
Mac
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økt kontroll
større oversikt
bedre tid

… til å tenke
… til å jobbe
… til å tjene penger
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Bestill XS Office i dag på:
www.xsoffice.no/shop

http://www.xsoffice.no/shop/

