Centri All-In til installatører

It-værktøjskasse
sprængfyldt med
nye muligheder
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Med orden i sagerne får du bedre tid til at vokse
– og holde fri
Med Centri All-In er der ingen overraskelser i hverdagen.
For en fast månedlig pris får du adgang til alt, du skal
bruge til at drive forretning. Og vokser dit behov i
fremtiden, lægger du bare et modul oven i.
It-værktøjskassen følger installatøren hele vejen:
• Præcist overblik over økonomien i dine projekter
• Nem tids- og materialestyring for mobile medarbejdere
• Fakturér alle timer og materialer direkte fra projektet
		
• Indlæs prislister fra grossister direkte i systemet
• Nem fakturagodkendelse fra modtagelse og scanning
til bogføring og godkendelse
• Hurtige og præcise tilbud med styr på omkostninger
og indtjening
• KLS-skabeloner klar til brug
• Effektivt lønbogholderi med styr på overenskomster
og lønudbetalinger.

Køreklar fra 598 kroner
–– inkl. opsætning, igangsætning og uddannelse.

Fast pris, nul bøvl og plads til at vokse
Du kan starte med grundløsningen, der dækker
økonomi og administration. Efterfølgende kan du
koble fx tidsregistrering, sagsstyring, håndtering
af elektroniske fakturaer mv. på.

>>

Nu har vi et lønbureau,
der ringer mig op, hvis
der er noget, der ser ud
til at være forkert.
Lizzie Sørensen, AB Electric

Altid til en fast, gennemskuelig pris pr. måned. Og
altid med support fra vores hotline, der ved, hvad
du arbejder med. De har prøvet det selv.
Gå online
Hele systemet er altid tilgængeligt for dig via
PC, tablet eller mobiltelefon, så du kan drive din
forretning, hvor det passer dig, og når det passer
dig. Drift af it-løsningen har du jo os til.

>>

Vi har fået meget mere
tid til det væsentlige,
fordi tingene nu kun
skal skrives én gang.
Bogholder, El-installatør Jan Henriksen

Vi ved, hvad du taler om
Hver dag hjælper vi mere end 5.000 håndværkere med at holde deres forretning
i luften. Det virker. Og når noget driller, sidder vores håndværksuddannede
supportere klar ved telefonen. For at sikre, at løsningen hele tiden passer til
udviklingen, arbejder vi tæt sammen med brancheforeningerne om at udvikle
nye funktioner og moduler.
Derfor tør vi godt love dig, at der er orden i sagerne, når du vælger vores itværktøjskasse.

Sådan kommer du i gang
Ring til vores kundecenter på telefon
7260 2060, eller send en e-mail til
kundecenter@eg.dk.
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