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Produktionsekonomi AB önskar alla kunder en god fortsättning och vi tackar för
ett givande 2013.

Prodtime Nyhetsbrev
- Nytt år innebär nya möjligheter
Prodtime v6.0
Under de senaste åren har Produktionsekonomi utvecklat version 6 av Prodtime. Idag kör
majoriteten av våra kunder denna. Den senaste versionen av Prodtime har så mycket större
fördelar än föregångaren. Nedan följer några.
-

Databasen. Numera SQL server vilket innebär en extremt mycket säkrare och
snabbare databas. Slipp komprimeringar och upplev ett snabbare system.
Windows x64. Nya Prodtime är kompatibelt på alla x64 datorer. Windows XP, 7
och 8 fungerar galant.
Ständiga uppdateringar och förbättringar. v6.0 uppdateras ständigt med små finesser. Det är även enklare att tillämpa nya kundanpassningar.
Modernare gränssnitt med egenskräddade menyer till varje användare om så önskas.

För Er som ännu inte bytt version, kontakta oss för vad en sådan uppgradering kostar för Ert
företag.

Kommande kvartalsuppdateringar
En nyhet för 2014 är att Prodtime v6.0 kommer få kvartalsuppdateringar tillsammans med
ett nyhetsbrev som presenterar dessa. Det kan vara allt ifrån små förändringar till större och
nya funktioner. Första uppdateringen kommer någon gång under första kvartalet av 2014,
Mer om detta kommer.

Leverantö rsfakturascanning i Prodtime v6.0
Hösten 2013 ingick Produktionsekonomi ett samarbete med Ricoh och OptoSweden.
OptoSweden är ett företag som är inriktade på tolkning av olika pappersformat och dokument. Såhär skriver de på sin hemsida:
”Med ett system som automatiskt identifierar leverantör, placerar fakturor på korrekt plats och som
till och med rättar dem, elimineras okvalificerade rutiner för ekonomipersonalen. Det förenklar och
skapar ett smidigare sätt att jobba på så att ni istället kan lägga tid på kvalificerad ekonomistyrning.
Äntligen - nu kan du sluta lägga tid på att stansa och kontrollera fakturor.”
Leverantörsfakturan scannar ni in i programvaran där den tolkas och läser av information
såsom leverantörsnummer och belopp. Fakturan läses sedan över i Prodtime med all information samt en inscannad kopia. I Prodtime konteras sedan fakturan.
Låter det intressant? Kontakta oss för mer information och ev. visning.

Visste du att…
Man kan i sökfönstret ha sida-vid-sida,
t.ex. i Kundorder.
När man markerar en kundorder i sökfönstret, så visas denna på skärmen.
Man kan byta färg på knapparna i menyn.
Håll nere CTRL och tryck på Prodtimeloggan.
Man kan trycka på F1 i t.ex Kundorder
så öppnas hjälp för kundorder. Fungerar
i alla delar. (kräver internet-förbindelse)

Prislista 2014
Prislista 2014 presenteras enligt nedan
Programändring/Konsulttimme
850 :- /timme
Reseersättning
425 :- /timme
Milersättning
45 :- /mil

