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Haluatko käyttää vähemmän aikaa halllintoon ja enemmän aikaa 
muiden tehtävien hoitoon? Ahlsell Officella käsittelet tilaukset helposti 
työmääräimeksi aina laskutukseen ja myyntireskontraan asti. Järjestelmä 
on kehitetty erityisesti sähkö- ja LVI-alan asennusliikkeille. 

Ahlsell Office on selainpohjainen 
hallinnollinen työkalu

Kun asiakas soittaa ja tilaa työn, voit rekisteröidä työmääräimen saman tien 
padilla tai tietokoneella, riippumatta siitä oletko konttorilla vai työmaalla. 
Jos yritykselläsi on useampia asentajia, voit yksinkertaisesti kirjata työmää-
räimen suoraan tehtävän suorittavalle asentajalle, jolloin hän näkee tilauksen 
päätelaitteeltaan. Ahlsell Officessa on automaattisesti päivittyvät tuotteet 
ja hinnat, joten tilaukset rekisteröityvät aina oikealla hinnalla.

Tee sähköinen tilaus yhdellä klikkauksella Ahlsellille työmääräimelle 
kirjatuista tarvikkeista, työmääräin päivittyy tilaustiedoista automaattisesti. 
Hyödynnä webshopin hakutoimintoja Ahlsell Officessa.

Asentaja kirjaa tunnit jo työkohteessa. Kirjatusta ajasta muodostuu 
automaattisesti veloitus asiakkaan työtilaukselle. Oikea tieto tallentuu 
tuntiseurantaan.
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Työvaiheiden mukaisilla tarkistuslistoilla varmistat työohjeiden mukaisen 
asennuksen. Ennen laskutusta asentajan on kuitattava tarkistuslistan 
pakolliset kentät. Voit myös liittää dokumentit työmääräimille. 

Kun työ on valmis, se on valmis myös laskutukseen. Sitä mukaa kun sinä 
ja asentajasi olette kirjanneet käytetyt tarvikkeet ja ajan, täydentyvät 
myös laskutustiedot. Voit olla varma, että oikea määrä tarvikkeita, oikeilla 
hinnoilla ja tuntimäärillä on rekisteröitynyt. Valitset tulostatko laskut itse 
vai lähetätkö asiakkaille tulostuspalvelun kautta. Järjestelmällä hoituvat 
niin verkkolaskut, kuin käännetyn verovelvollisuuden käsittely. Ahlsell 
Officessa on myös myyntireskontra myyntilaskujen ja suoritusten 
seurantaan. Järjestelmä muodostaa kirjanpitoaineiston kirjanpitäjää tai 
kirjanpito-ohjelmaa varten.

Ahlsell Office tehostaa ajankäyttöäsi. Käsittelet osto- ja laskutustietoja 
vaivattomasti konttorilla ja työmaalla. Reaaliaikaiset hinta- ja saatavuus-
tiedot Ahlsellita mobiilitoimistossasi. 
Lisätietoja ja tilaukset: e-commerce@ahlsell.fi tai ahlselloffice@pajadata.fi

Tarkistuslistat ja dokumentit

Sujuvampaa laskutusta

Tehosta toimintaa - paranna kannattavuutta 

www.ahlsell.fi



Ahlsell Office on selainpohjainen hallinnollinen työkalu työmääräimille ja 
laskutukselle. Huolimatta siitä missä olet, sinulla on aina pääsy yrityksesi 
tietoihin: konttorilla, työmaalla tai kesämökillä. Väärinymmärrysten 
mahdollisuus ja hallinnollinen työaika vähenee, koska kaikki tieto on 
kerätty yhteen ja samaan paikkaan. Toiminnot eivät vaadi asennuksia 
ja järjestelmä on aina päivitetty.

Fiksuja toimintoja Ahlsell Officessa
• Kaikki hallinto yhdessä paikassa
• EDI/OVT -lähetyslista Ahlsellilta automaattisesti työmääräimelle
• Täysi integrointi Ahlsellin webshop-myymälään
• Työajan rekisteröinti suoraan asiakastilaukselle
• Automaattinen Ahlsellin hinnastopäivitys
• Tarkistuslistojen ja dokumenttien hallinta
• Liitä piirustukset ja kuvat työmääräimelle
• Laskut e-laskuna s-postiin, tulostuspalveluun tai paperille
• Helppo käyttöönotto
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