
Version Fenix  
har Lyft 

Vi har arbetat i det tysta och kan nu presentera 

SEBS Version Fenix. Mängder av funktioner har 
tillkommit/förbättrats. Den revolutionerande 
nyheten ”How do You do Mr. Company” är avsedd 
för ledningsgruppen. I detta utskick pekar vi bara 
på några få förändringar som vi tycker förenklar 
arbetet väsentligt. 



Leveransmodulen 
Välj order, se order, boka frakt direkt i SEBS 
Version Fenix. Det är så här det skall vara. 

Inköp 
Nu kan inköparen ligga på stranden i stället. 
Klicka bara på knappen så skapas alla nödvändiga 
beställningar. 



Produktionsorder 

Knappen producera gör 
verkmästaren nästan 
arbetslös. Den skapar 
p r o d u k t i o n s o r d e r , 
k ö r l i s t o r o c h 
nödvändiga dokument 

Beredning 
Vår populäraste vy, beredningsvyn, har gjorts mer 
skalbar och därmed mer överskådlig 

Arbetsyta 
Nu är det enkelt att anpassa sin arbetsyta. 



How do you do mr ”Company”.  
Aktuella siffror från ekonomiavdelningen. 
Aktuella siffror från försäljningsavdelningen. 
full kontroll på företaget utan att begära in en 
massa rapporter. 

Informationen, som framgår av bilden, är ofta den 
som ledningsgruppen efterfrågar. Nu sker detta 

med automatik i SEBS Version Fenix. 

Du ser även föregående års siffror. Dessa kan 
kalender justeras. 

Redovisningen i SEBS Version Fenix utförs till 
stor del automatiskt. Därför kan verkliga siffror 
visas. Det går att välja fördröjning av värden 
mellan realtid och 180 minuter  



Go Mobile 

Om WebbAppServer installeras 
ä r ” H o w d o Y o u D o M r 
Company” tillgängligt var man 
än befinner sig.  

i mobilen eller surfplattan.  

oavsett om det är iPhone, iPad, 
Galaxy eller annat märke. 

fakturan på skärmen 
Genom att i Fakturaöversikten dubbelklicka på 
fakturanumret får man upp den på skärmen. Slut på 
arbetet med att bläddra i arkivpärmar. 



Kundfakturor 
Självklart hanterar SEBS Version Fenix nu 
elektronisk fakturering med svefaktura. Detta 
spara tid och pengar. det blir också vanligare att 
kunder kräver elektronisk faktura. Stöd finns för 
ocr med automatisk avprickning av kundreskontran. 
Systemet bokför fakturajournalen på kostnads-
ställe, kostnadsbärare, artikelgrupp m.m. 
kontosträngen ka vara upp till 40 tecken  

Mängder av nyheter och förbättringar finns i 

SEBS Version Fenix. Man kan till och med låta 
inleverans av produktionsorder uppdatera 
resultatet direkt om så önskas. 



Vi slår ett slag för små och 
medelstora företag 

Nu är affärssystemet helt gratis för en användare.  
För fleranvändare är det småpengar jämfört med 

andra system. SEBS Version Fenix kan användas 
för uppföljning av hela produktionskedjan fram 
till färdigt bokslut eller enbart för enkel 
redovisning  

För befintliga fleranvändare är uppdateringen av 
programvaran utan kostnad. Du betalar enbart för 
installationstiden. Kontakta Rickard, Henrik eller 
Mattias på 0380-558400 för överenskommelse om tid 
för installation och utbildning. 

Slutligen några tips till den som skall skaffa 
eller byta affärssystem. Kontrollera så företaget 
gör  tillfredställande vinst och har kapital till 
vidareutveckling. 
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