Prosmart OLF
Prosmart OLF är ett av de mest utvecklade och
populära program som Prosmart erbjuder.
Prosmart OLF stödjer alla aktiviteter från registrering av offert/order till utskrift av
faktura. Offerter som du skapat mejlar du enkelt, direkt från programmet, till din kund.
Order kan skapas direkt eller genom att kopiera över en offert till order. All information
från offerten följer då med över till ordern. Prosmart OLF kan även kommunicera via
EDI med era kunders system. Vid utleveransen skrivs följesedel ut och via tillvalet
Prosmart Transportadministration kan frakten bokas och fraktsedlar skapas och skrivas
ut. Genom en smidig rutin skapas fakturor av alla utlevererade order. Delfakturering,
samlingsfaktura, kreditfaktura med mera hanteras även i systemet. Prosmart OLF
hanterar olika valutor, språk, prislistor och mycket mer på ett effektivt och flexibelt sätt.
Från offert till faktura

I Prosmart OLF skapar du enkelt offerter som du direkt från programmet kan mejla till din
kund. Order kan skapas direkt eller från offerten via ett knapptryck och all information från
offerten följer nu med över till order. Vid utleveransen kommer följesedel ut och via tillvalet
Prosmart Transportadministration kan frakten bokas och fraktsedlar skrivas ut. Genom en
smidig rutin skapas fakturor av alla utlevererade order. Delfakturering och samlingsfaktura
hanteras även i systemet.

Artikelregister

I artikelregistret läggs era artiklar upp med artikelnummer, benämning, enhet, pris m.m.
Saldot hålls uppdaterat automatiskt genom in/utleveranserna. Via artikelprofilen kan du se
kommande och historiska transaktioner så du har koll på hur saldot ser ut idag och framöver.
Andra funktioner som finns är saldojustering, inventering, lagervärdering m.m.

Kund/leverantörsregister

I kund och leverantörsregistret lägger du upp postadress, leveransadress och kontaktpersoner. All annan grunddata läggs också här så som språkval, valuta, rabattsats med mera. På
kundkortet kan du följa kundhistoriken på vad som är offererat, order och fakturor. Enkel funktion för att skapa anteckningar finns också.
Offert
I offert skapar man offerter på de artiklar du vill offerera. På offerten kan du skriva mycket
fritexter med information som t.ex. leveransvillkor, produktbeskrivning, förbehåll eller något
som du vill göra kunden uppmärksam på. Offerten kan du sedan mejla till din kund direkt från
systemet.
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Prosmart OLF
Order

Order kan skapas direkt eller kopieras över från en offert. På ordern kan du i lägga in all den
information som du vill få med på din orderbekräftelse. Det kan vara information som artikelrader med pris, rabatt, leveranstid med mera och via fritextfunktionen kan du beskriva
artikelns egenskaper eller skriva in en allmän text som t.ex. beskriver leveransvillkoren. Orderbekräftelsen kan du sedan mejla till din kund direkt från systemet.

Utleverans

Via utleveransfunktionen får du ut följesedlar på det som ska levereras. Delleveranser hanteras på ett enkelt och smidigt sätt. Med tillvalet Transportadministration kan även fraktsedlar
skrivas ut och bokas hos din speditör, direkt från systemet. Allt som levereras ligger som
underlag för fakturering.

Fakturering

Faktura kan skapas direkt i systemet eller från utlevererade kundorderrader. Delleveranser
som ska faktureras är inga problem. Även samlingsfaktura kan skapas automatiskt genom att
man angett det på kunden. Fakturorna kan mejlas till kunden som en bifogad PDF.

Populära tillval
Inköp

Inköp skapas via en förfrågan, inköpsförslag eller helt manuellt genom att välja leverantör och
artikel. Inköpsförslagen genereras via nettobehovsberäkningen och ger förslag på vad och hur
mycket som behövs köpas hem och när det bör vara hemma. Detta är en mycket välutvecklad
funktion i Prosmart som via olika inställningar ger er förslagen exakt så som ni vill ha dem. Är
det bra kvalitét på förslagen skapar man snabbt inköpen och sparar mycket tid. I inköpsmodulen får ni kontroll på vad som är beställt, om leverantören ordergodkänt, och vad som är
hemkommet. Inköpen kan du mejla till din leverantör direkt från systemet via Outlook. Med
mejlet kan en XML-fil bifogas som er leverantör kan använda för att skapa en order i deras
system.

Integration mellan Prosmart och Hogia Ekonomi

Integrationen till Hogia Ekonomi är välutvecklad. Ändrar du i t.ex. kundregistret i ena systemet
ändras det i det andra. När du bokför fakturorna i Prosmart hamnar de i kundreskontran i
Hogia. Via integrationen håller Prosmart koll på vilka fakturor som är betalda så ni kan få
varningar om kunden släpar på betalningen eller kreditlimiten är överskriden.
Integrationen mellan Prosmart och Hogia går via Hogia HMS.
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