HEJ DÅ TILL ALLT MANUELLT ARBETE
CrossState @Work hanterar världens viktigaste information – din.
Därför lägger vi stor vikt i att framtidssäkra ditt företags dokument så att du kan växa som
bolag på ett tryggt och säkert sätt. Med hjälp av oss bygger du på med de delar och
funktioner som ditt företag vill ha och behöver.
Att alltid ha åtkomst och kontroll på hela ditt informationsflöde minimerar risken att
dokument går förlorade om någon blir sjuk eller slutar. Arkivering enligt lag - krav sker
automatiskt för dina dokument vilket sparar tid när du eftersöker och ger dina dokument en
hög säkerhet då du alltid vet vilken kopia som är den senaste.
Valet är ditt! Du väljer och betalar enbart för din användning.

Valfriheten är eran!

Reseräkning
Intranet
Tidrapport
Rapportera tid på avdelning, kund, order,
projekt, uppgift, aktivitetsgrupp eller aktivitet.
Få fram snabb statistik för uppföljning.

Arkiv
Ett komplett digitaltarkiv med drag & drop funktion där du skapar enkla flöden. Du får bla. avtalsoch versionshantering, påminnelse för dokument,
rättighetsstyrning, enkel indexering och
klassificering samt mailfunktioner.

Kontaktshantering/CRM
Få kontroll på dina kontakter, införsäljning
samt vilka aktiva offerter som ligger ute.
Skapa händelser, aktiviteter och följ
historiken över dina kunden.

Order/faktura/mobilarbetsorder/
ärendehantering
Skapa en arbetsorder som tilldelas någon. Lägg i artiklar, skicka ut bekräftelser, få in tidsåtgång på order
och resekostnader.
Skapa snabba fakturaunderlag, checklistor, samt se
status per order i översiktsvyn. Du kan enkelt ladda
upp och addera bilder, dokument, mm.

Kvittohantering
Hantering av kvitto mot företagskort,
kontaktköp för verksamheten och
personliga utlägg.

KeyP – Nyckeltalshantering
Med enkla knapptryck ser du information,
statistik, trender och förändringar i realtid.
Ta fram siffror på kostnader och intäkter för
ditt företag eller en hel koncern.

Attestsystem – Omkostnads-&
artikelradsflöde.
Ett självlärande system för automatisk
kontering på ex. omvänd byggmoms, fastighetmoms, EU moms, leasing moms och
periodisering.
Enkelt att kommunicera angående en faktura utan att behöva skicka fakturan.
Matchning på rad nivå, hel- eller delleverans mm.

Kurs/utbildningshantering
Inköpsorder
Nu har du inköpsorderhantering direkt i
@Work om inte ditt ekonomisystem har det.
Skapa en inköpsorder, gör inleverans för att
sedan matcha fakturan i attestsystemet. När
fakturan är matchad och klar skickas den till
ekonomisystemet för bokföring och betalning.

Leverantörspriser
Få kontroll över dina priser hos
leverantörer. Att det stämmer enligt
avtal samt hålls övertid.

Få full kontroll på vilka som gått utbildningar, när
de behöver förnyas, när certifieringar/licenser går
ut samt bokning av kurser mm.

Projekt
Fullständig modul för alla typer
av projekt, stora som små. Man
kan skapa olika projektmallar
beroende på vad det är för typ
av projekt och vilka delar som
en mall ska innehålla.

JUST NU GÅR DU MISTE OM
Ett helt webbaserat program.
Unik personlig arbetslista där varje användare ser vilka arbetsuppgifter som han/hon
har i de olika modulerna.

Olika användare har tillgång till olika moduler och har olika rättigheter i sina moduler.
Du betalar endast för antalet användare
som nyttjar respektive modul.
Här kan du spara pengar men ändå effektivisera din personal.

Åtkomst via smartphones, surfplattor och
datorer så länge du har uppkppling till
internet.
Skapar effektivare och automatiserade
arbetsflöden.
Användarvänligt – kort kom-igång-tid.
Du har möjlighet att växa med systemet
över tid och använda fler moduler om
behov uppstår eller om förutsättningar
skulle ändras.

Webbportalen återanvänder data som finns i
portalen i de olika modulerna för fler ändamål. Tex. all data som läggs in i attestsystemet kan användas av andra moduler och
på ett snabbt och enkelt sätt kan du ta fram
statistik på olika parametrar.
Kopplingar mot andra system så som ett
befintligt ekonomisystem eller faktureringssystem.

Valet är ditt! Du väljer och betalar enbart för ditt och företagets behov.

