
Ett fulländat system med funktioner långt över det vanliga  
Livsnerven för VVS-installatören är att få ut korrekta fakturor 
som sedan betalas i tid. Tenwin Order/Faktura tar hand om 
detta och mycket mer. Systemet innehåller orderhantering, 
fakturering samt kundreskontra.   

Tenwin har funnits på marknaden i många år och är idag ett 
av de mest använda kalkylprogrammen inom rörbranschen. 
Utvecklingen sker kontinuerligt i nära samarbete med våra 
kunder vilket gör att vi lägger fokus på det som branschen 
eftersträvar.

Fördelar
•	 Tydlig orderhantering

•	 Fakturera snabbt och enkelt 

•	 Bostadsmodul som ger möjlighet att lägga upp flera 
olika leveransadresser på en kund. Detta är en smidig 
funktion om man arbetar med kommuner eller större 
fastighetsägare

•	 Flera utskriftsval, med stor möjlighet att anpassa layout-
erna efter företagets önskemål

•	 Tenwin är totalintegrerat i alla avseenden, men man kan 
växa in i systemet eftersom varje modul kan användas 
för sig själv

•	 I underhållsavtalet ingår fri tillgång till support på      
kontorstid samt fria programuppdateringar

•	 För att du så snabbt som möjligt skall få nytta av Tenwin 
erbjuder vi utbildningar anpassade för ert företag

Tenwin Order/Faktura

Tenwin innehåller orderhantering, fakturering och kundreskontra.



Välkommen att höra av dig för en kostnadsfri demonstration av våra produkter.  
Vi kan besöka ert företag eller hålla en digital demonstration från vårt kontor. 
Ring oss på 010 - 130 87 00 eller skicka ett mail till info@elecosoft.se

Orderhantering
Tenwin Order klarar alla moderna krav:
•	 Inmatning av material på en order kan ske manuellt eller 

från läsplatta/mobiltelefon som montörerna har med sig 
i bilarna. 

•	 Koppling till artikelbanken för att enkelt söka efter rätt 
artikel och pris.

•	 Register med arbetskostnad och bilkostnad.
•	 Branschanpassningar såsom fält för montörer, utföres-

datum, tid, arbetet avser mm. 
•	 Flera olika rapportval,, t ex. arbetsordrar med material 

eller utan, välj om priser skall visas eller ej, Täckningsbi-
drag, Orderbekräftelse, Fakturaunderlag mm.

Fakturering
Tenwin Faktura är ett av VVS-branschens mest använda 
program. Hanterar samfakturering av många ordrar samt 
ácontofakturering som styrs av upplagda lyftplaner. 

Man kan välja att direktkoppla till redovisningssystemet Xor
Compackt. Dessutom kan man skapa Sie filer för export till
andra redovisningsprogram.

I programmet finns en funktion för att ta fram gamla fakturor 
med möjlighet att skriva ut dem igen. Det är även enkelt att 
skapa kreditfakturor direkt från grundfakturan.

Kundreskontra
Kundreskontran ger dig den bästa övervakningen av dina 
fakturor. Med avstämning, delinbetalningar, krav och ränte-
hantering. I kundreskontran visas alla obetalda fakturor.
Det är enkelt att registrera inbetalningar och samtidigt få
ut en inbetalningsjournal samt ett bokföringsunderlag.
Snabb kontroll av obetalda och förfallna fakturor samt      
bevakning av förfallna fakturor med påminnelser.

Kundregister
I kundregistret finns en rabatthantering för kunden på va-
rugrupp och även enskilda priser på artiklar. Man kan även 
välja specifik prislista för enskild kund. Du kan sedan smidigt 
ta fram statistik med uppgifter om totalt fakturerat. 

I Tenwin finns även ett bostadsregister där du kan lägga in 
flera utföresadresser på samma kund. Detta innebär att du 
kan fakturera till respektive kundkontors fakturaadress.

Med hjälp av kundregistret kan du dessutom enkelt ta fram 
utskrifter av bl.a. adressetiketter, telefonlistor, kundkort
och totalt fakturerat per kund.
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