
Baden’s Oliefyrsservice
Sætter strøm til kontoret!

At sætte strøm til de admi-
nistrative rutiner er blevet
dagligdag for Henrik Baden.

Hos et travlt oliefyrservice-firma kan
kontoret hurtigt komme til at se sådant
ud:

Det er naturligvis helt uholdbart i et
mindre firma, hvor mester gerne vil
bruge så meget tid som muligt ude ved
kunderne.

Derfor anskaffede Henrik Baden edb-
programmet MobilService fra MariSoft.
Dette har medført følgende fordele for
Henrik og hans montør:

· Eftersyn fornyes til tiden.

· Planlægning – bl.a. med
kortfunktionen – er blevet meget
nemmere.

· Alle materialer og timer registreres
ude på jobbet.

· Adgang til servicehistorik.

· Kvailtetssikring udføres med det
samme.

· Fakturering på stedet.

· De løse “gule lapper” er blevet
elektroniske.

· Alt synkroniseres automatisk fra
montørerne til kontoret.

· Systemet virker om ønsket også
med peridodevis manglende
internet-forbindelse.

· Kan arbejde sammen med en
række økonomisystemer, men kan
også fungere og fakturere uden et
sådant.

Henrik Badens skrivebord ser
derfor nu sådant ud:

”Det bedste program !
Jeg har efterhånden
prøvet forskellige
programmer – selv
meget dyre – og de kan
efter min bedste mening
ikke hamle op med
MobilService...”
- Henrik Baden,
  Baden’s Oliefyrsservice ApS

PROFIL OPSUMMERING

Virksomhed:
Baden’s
Oliefyrsservice ApS

Hjemmeside:
www.badens.dk

Forretningsområde:
Oliefyrsservice

Antal ansatte:
2 ansatte

Antal brugere:
2 brugere

Løsning:
MobilService og
e-conomic økonomi-
system

Derfor valgte vi
MobilService:
Et system målrettet hånd-
værksvirksomheder

En leverandør med kort
vej fra tanke til handling.

Brugerne er selv med til at
påvirke udviklingsproces-
sen.

Gevinster:
Færre fejl takker være
mindre dobbeltindtastning

Mindre tidsforbrug på
tastearbejde

Daglig fakturering, og plan-
lægning af eftersynene er
nu sat i system.

MobilService er udviklet og sælges af MariSoft, Rønne Allé 109, 7451 Sunds.
MariSoft forhandler også økonomisystemerne e-conomic og Visma Stellar,

som  er særdeles velegnede for mindre håndværksvirksomheder.
Tlf.: 9714 2171  -  salg@marisoft.dk -  www.marisoft.dk


