AirBOSS | Minuba

Leveret af:

Sydjysk Data

Administrationssystem

Skab overblik, udnyt ressourcer og spar tid

Professionel kundekontakt

Opret professionelle tilbud og ordrer, når
kunden ringer. Send det på mail og få
automatisk påmindelse, så ordren kommer
i hus.

Få styr på dine materialer

Udfør arbejdet ordentligt

Reducer svindet. Materialeforbruget
registreres direkte med stregkodescanner,
så du får det hele med. Med kataloger fra
mere end 45 leverandører, finder du let
dine foretrukne, bl.a.:

Det er dit ansvar at dokumentationen
er i orden. Kvalitetssikringen udføres
elektronisk hos kunden, gemmes og
bruges f.eks. ved audit.

•
•
•
•
•
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AirBOSS

Hvad er AirBOSS?
AirBOSS er blevet udviklet i over 30 år sammen med danske virksomheder i forskellige
brancher. AirBOSS er et modulbaseret dansk økonomisystem, der indeholder alle de
funktioner et firma har brug for i den daglige drift. Med AirBOSS kan langt de fleste
virksomheder få opfyldt deres behov, uanset hvilken branche der er tale om.
AirBOSS er kendt for sin let forståelige og logisk opbyggede bruger-flade. Det er nemt
at installere og komme i gang med, og det er muligt at konvertere og genbruge data fra
andre økonomisystemer.
Minuba er en integreret del af AirBOSS, hvilket sikre en hurtig og sikker dataudveksling
mellem de to systemer. Administrative medarbejdere kan se de indtastede registreringer,
så snart den mobile medarbejder har foretaget en registrering på mobiltelefon eller tablet.

Integration

Udvalgte funktioner

Følgende er de fordele du får ved at
bruge AirBOSS-Minuba integration:

•

•
•
•

•

•
•

Synkronisering af ordre
Synkronisering af materialer
Oprettelse af ordre, enten fra
Minuba eller AirBOSS
Tilknytning og ændring af
medarbejdere på ordre
Og mere...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debitor/kreditorstyring med
plads til 50.000 debitorer og
50.000 kreditorer
Avanceret statistik - varer/debitor/
kreditor
Mulighed for simuleret bogføring
Mulighed for flere
finansbilagsserier
Flere brugere i finanskladden
samtidig
Finans med ubegrænset antal bilag
Forskellige udskrifter af råbalancen
Lagerstyring - 400.000
varenumre
Journal på hver debitor/kreditor
Formulardesigner til alle udskrifter
Mulighed for fast pris på forskellige
varer til samme debitor
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Automatisk intelligent
bankafstemning

Brancheløsninger

Det professionelle driftsystem – til den
professionelle håndværker
Led din virksomhed på fakta – og ikke mavefornemmelse!

Planlægning

Få det fulde overblik over den kommende periode og se hvornår det er tid til at tage
nye opgaver ind. Opgaverne kan lægges direkte ind i planlægningen, eller flyttes rundt
mellem medarbejderne, og kommer automatisk over på den enkelte medarbejders egen
plan.

Planlæg din virksomheds tid

Planlægning gør det muligt hurtigt at identificere dage, hvor dine medarbejdere er
tilgængelige. Så behøver du ikke, at springe mellem flere kalendere eller foretage opkald
for at høre hvornår de kan udføre arbejde for kunderne. Du har alle disse oplysninger på
et øjeblik. Dine kunder vil også være glade for straks at høre om din tilgængelighed.

Justér skalaen

Med filtreringsmuligheder kan du hurtigt ændre visningen for at tilpasse dine behov.
Enten er det en dagsvisning, ugevisning eller endda månedlig visning. Dette giver
maksimal oversigt på ethvert tidspunkt med minimal indsats. Minuba har det hele.
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AirBOSS

Lagerstyring i særklasse!
AirBOSS kan håndtere al arbejdsgang fra indkøb til salg af varer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulardesigner til design af etiketter med stregkoder
Modul til indlæsning af prisfiler fra leverandører
Stykliste-modul til håndtering af produktions- og salgsstyklister m.v.
Variant-modul til håndtering af varianter, størrelser og BATCH
Vare-lokations-modul til håndtering af vares placering på lageret
Serienr-modul til håndtering af serienumrer
Internet-tekster og kategorier giver let administration af internetbutikken
Valuta-modul til håndtering af indkøb og salg til andre lande
Og meget, meget mere...

Du vælger selv – Hosted AirBOSS eller
AirBOSS lokalt
Lokalt

Hvis du i forvejen har en kraftig server/
PC eller føler dig mere tryg ved at have
dit regnskabssystem lokalt, så skal du
selvfølgelig have lov til det. På den måde er
du helt sikker på hvor dine data ligger henne
i verden. AirBOSS er udviklet til at køre
bedst på Windows server og Windows 10
styresystemer.

Hosted

Uanset om du vælger at beholde AirBOSS
i huset eller vælger Hosted AirBOSS, så er
ALLE data dine og kun dine. Desuden vil
der heller ikke være nogle begrænsninger
i Hosted AirBOSS, du kan oprette samme
antal ordrer, varer, bilag osv. som du kan
med lokal udgaven.
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Modul baseret

Adgang på farten
Adgang via iPad eller anden tablet og brug mobilapp’en til både Android og iOS for
hurtig adgang til de vigtigste funktioner såsom; materialeregistrering, fotodokumentation,
timeregistrering og meget mere.
Mobiladgangen sikrer, at både du og dine medarbejdere altid er ajourført med dagens
arbejde, så I undgår misforståelser samt utallige beskeder og opkald. Du kan derved få en
bedre kommunikation med dine medarbejdere.

Alt lige ved hånden

Minubas mobilapp tillader ansatte at fokusere på, hvad der er vigtigst – arbejdet. Ved at tilføje
arbejdstid, materialer eller kvalitetssikringsregistreringer ude hos kunden, kan du afslutte den
nødvendige sagsadministration, så snart du har sagt farvel til kunden. Dette sikrer, at intet er
overset, og at alt er faktureret.

Hurtig adgang til dit arbejde

Hvis du har medarbejdere i din virksomhed, som er
ansvarlige for planlægning, har Minuba gode nyheder
til dig. Som ansvarlig for planlægning kan det meste
af arbejdet gøres, uden at skulle springe mellem
forskellige sider. Oprettelse af ordrer, registrering af
tid eller noter til resten af din stab – det er alt sammen
muligt, og udelader samtidig risikoen for at drukne i
egen data.

Alle platforme tilgængelige

Minuba forstår, at teknologien kan være
overvældende for nogen. Derfor er app’en udviklet til
at være tilgængelig på de fleste platforme. Uanset om
du bruger iOS eller Android, så understøtter vi det.
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AirBOSS

Support. Det er vi bedst til!
Vi giver dig personlig support og står til rådighed både pr.
telefon og mail.
Vi tager vores kunder alvorligt og intet
problem er hverken for stort eller småt.
Vores support er dygtige og erfarende
IT eksperter, som kan hjælpe med alt
lige fra små udfordringer, til meget
tekniske problemstillinger. Vi følger op
på opgaver, ikke den anden vej rundt!

Det vi bl.a. kan supportere:
Computer reparation / fejlsøgning
Fjernelse af Virus og Malware mv.
Opsætning af nye pc’ere
Vedligeholdelse af computere og
netværk.
Sikkerhedskopiering/genetablering af
data – Online backup
Skræddersyede computere

Journal
Nem og overskuelig journal for alle aktiviteter på debitor/kreditor
•
•
•
•
•

Se alle faktura, ordre, tilbud, følgeseddler osv.
Gense enkelte faktura, ordre, tilbud m.m. i detaljer
Smart søgefunktion, som kan søge på alle felter
Kopiere f.eks. en hel ordre eller kun enkelte linjer fra en ordre til en ny
Se alle varekøb for kunden

Dette er kun få udvalgte funktioner, for virkelig at se og forstå hvad AirBOSS kan, så
skal det prøves!
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Professionelle IT-løsninger fra indkøb til drift
Hurtig og fleksibel support!
Server - Netværk - PC - AirBOSS

Sydjysk Data ApS
Telefon: 79 30 18 18
E-mail: info@sjd.dk
www.sjd.dk
Platinvej 26B
6000 Kolding
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