
SEBS VERSION FENIX 

Det kostnadseffektiva affärssystemet  
 

KNOW HOW 

Vi har 30 års erfarenhet av hur företagen vill 
styra flödet från råmaterial till färdigt bokslut. 

Vi har högskoleutbildade företagsekonomer. 

Därför är vi säkra på att vi  KNOW HOW hur 
vi kan hjälpa företaget till ökade marginaler. 

VERKTYGEN 

Vi tillhandahåller en verktygslåda fylld 
med verktyg. 
C:a 300 delsystem och 100-tals rapporter 
ingår.Vi vill framhålla två nya funktioner 
som snabbt blivit populära: 
Leveransmodulen som ger en grafisk 
översikt på leveranssituationen. Klicka på 
en order. Klicka på leverera. Frakt-
bokning genom Memnon är i princip 
klar.  
How Do You Do-funktionen ger 
Ledningsgruppen en överskådlig blick av 
hur företaget mår. Utan att ta fram en enda 
rapport. Var de än befinner sig. 
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DET ÄR SMARTARE ATT 
LÄGGA PENGARNA PÅ 

KUNSKAP 

SEBS version Fenix har de flesta verktyg 
ett företag behöver.   

Allt från råmaterial till färdigt bokslut.  

Nyckeln till ökade marginaler ligger inte i 
dyrbar programvara. Den ligger i konsten att 
maximalt utnyttja sitt affärssystem. Lägg 
pengarna på detta i stället. 

LITEN KOSTNAD 

STOR RESURS  

SEBS version Fenix utgör i grunden en 
minimal investering för företaget. Resurser 
för professionell utbildning frigörs och 
investeringen blir i stället en stor besparing. 

För en terminal är kostnaden 0 Kronor. 

Observera att det är full version utan 
några begränsningar. Valfritt antal hand- 
läggare kan registreras.  
Vill tar även hand om installation av hela 
systemet om så önskas. Detta sker till ett fast 

och mycket lågt pris.  
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KOM IGÅNG SNABBT 

Utnyttja våra kunniga utbildare för att 
snabbt komma igång med exempelvis 
uppläggning av maskiner och operationer, 
ingående balanser, in-scanning av 
leverantörs-fakturor, skapa 
produktionsorder, inställning av automatiska 
kontrollfunktioner, kopplingar till bankgiro-
centralen, beredning av artiklar.  

Listan kan göras mycket lång. Förmodligen 
finns det mängder av funktioner utöver vad 
de flesta företag kan behöva. 

Att ta hjälp av oss är en väsentlig besparing 
för företaget.   

VI TITTAR IN 

Med hjälp av Internet hälsar vi på och kan 
snabbt hjälpa till att lösa de frågor som kan 
dyka upp. 

Mycket tid kan sparas genom att vi via nätet 
kan styra din dator. Detta har blivit mycket 
populärt vid kortare genomgångar av en viss 
funktion samt vid behov av snabb hjälp. 
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TILLSAMMANS FÅR VI 
LJUSA IDÉER  

SEBS prissättning sparar resurser så 
företagen får råd med eventuella 
anpassningar.  

På anpassningar som är användbara för de 
flesta användare erhåller beställaren hela 
50% rabatt. Detta på våra redan mycket låga 
priser. Vi kallar det Club SEBS. Detta är 
nyckeln till att affärssystemet är så 
omfattande. 

Tillsammans har vi och kunderna gått från 
att i slutet på 80-talet ha varit ett redovis-
ningssystem till at bli ett fullvärdigt 
affärssystem som täcker den Producerande industrin. 

Välkommen in i gänget. 
 

DET BÄSTA TILL SIST 
TECKNA SERVICEAVTAL

  
Säkra företagets IT-drift genom att  teckna 
serviceavtal med oss. Vi tar hand om alla de 
problem som kan förekomma i IT-flödet. 

Där kan även SEBS version Fenix ingå 
till en fördelaktig kostnad. 

Vad vi förstår är detta ett av marknadens 
mest kostnadseffektiva erbjudanden. 

Ring så förklarar vi mer.
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