
Frihet och flexibilitet i fickformat

Ett modernt affärssystem är inte bundet till en 

specifik plats. Vissa gånger är man på språng utan 

tillgång till sin vanliga arbetsstation. För sådana 

situationer finns Prosmart Mobilwebb, ett modul- 

och webbaserat system speciellt anpassat för din 

mobil eller surfplatta. Perfekt när du vill ha koll på 

läget, oavsett var du befinner dig.  

I Prosmart Mobilwebb kan du hantera exempelvis 

tidsåterrapportering för närvaro och jobb, godsmot-

tagning, inventering, utleveranser och följesedlar. Kort 

sagt kan du ha koll på allt som sker ute i verksam-

heten i Prosmart Mobilwebb. Allt du behöver är en 

smartphone eller surfplatta. Ett modernt affärssystem 

för den moderna människan. 

Smidig närvarorapportering 

Med Prosmart Mobilwebb kan du stämpla när 

du kommer till jobbet och går hem, rapportera 

frånvaro eller stämpla övertid. Du kan också lägga in 

kostnadsersättningar för exempelvis resor, hotell och 

traktamente. Kostnaderna kan du sedan knyta till en 

tillverkningsorder i ett specifikt projekt. På så sätt får 

du korrekt underlag till efterkalkyl och fakturering.

Papperslös produktion

Tack vare Prosmarts funktion för jobbrapportering 

blir produktionen papperslös. Det gör att du sparar 

papper och därmed minskar din inverkan på miljön. 

Funktionen gör också att du snabbt kan flytta och 

omplanera dina tillverkningsordrar. När du stämplar på 

en tillverkningsorder kan du se exempelvis kopplade 

dokument, ritningar och bilder. Utöver det kan du se 

vilket material som förbrukas till operationen samt 

saldo/status kopplat till den specifika operationen. 

Du kan dessutom redigera den planerade 

materialåtgången eller lägga till nya artiklar på 

stycklistan och skriva ut pallflaggor. För att göra 

det extra smidigt kan du använda mobilens eller 

surfplattans kamera för att spara bilder till utvald 

operation.

Orderplock och utleveranser

Via Prosmart Mobilwebb kan du skriva ut plocklistor 

för kundordrar, men du kan även plocka och pricka 

av direkt i gränssnittet. När du har plockat en order 

gör du enkelt en utleverans och får ut en följesedel. 

Från följesedeln kan du sedan skapa en fraktsedel. 

Självklart kan du även välja att skapa en fraktsedel 
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av flera följesedlar. Mer information om 

fraktsedelshantering finns i produktbladet 

Prosmart LogTrade®.

Från godsmottagning till tillverkning 

Prosmart Mobilwebb gör det också enkelt att 

registrera en inleverans av inköpsorder vid 

godsmottagningen. Det mobila systemet gör 

det även möjligt att inventera ditt förråd och 

lager samt registrera resultatet direkt, göra 

saldojusteringar och mycket mer. Med modulen 

“Flytande lager” kan du göra platsförflyttningar 

och hantera batcher för spårbarhet, hela vägen 

från dina leverantörer, via produktionen och 

slutligen ut till dina kunder. 
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