
Ordrestyring.dk er
håndværkerens foretrukne

online-værktøj.

Overskud. Overblik. Ordrestyring.

- det giver mening!



I Ordrestyring kan du oprette og sende tilbud, 
ordrer og fakturaer samt registrere time- og mate-
rialeforbrug på hver enkelt opgave. Kalenderen i 
Ordrestyring giver dig overblik over dine opgaver 
og medarbejdere, og det er let at flytte rundt på 
opgaver samt oprette nye. I webshoppen har du 
mulighed for at sammenligne dagspriser på tværs 
af grossister, så er du altid sikret den bedste 
dagspris. 

Dækningsgraden fremgår af ordren, og du kan 
selv justere din avance. På den måde har du altid 
det fulde overblik over forretningen.

• Styr på aftaler og ordrer

• Webshop med prissammenligning på tværs 
af grossister

• Nem fakturering

• Samlet overblik over økonomien

• Entreprisestyring til større sager

I Ordrestyring ligger din dokumentation sikkert 
gemt på ordren. 

Det er nemt at finde fotos, tegninger og 
kvalitetssikringsskemaer (KS/KLS) frem, hvis du har 
behov for at dokumentere, hvilke materialer du har 
anvendt, og at arbejdet er udført korrekt.

• Kvalitetssikring

• Alle dokumenter er gemt på ordren

• Nemt at finde nye og gamle ordrer

• Send foto og tegninger direkte til kunden  
(fra pc)

Overblik over alle ordrer 
og den samlede økonomi

Dokumentation & 
kvalitetssikring

Time- og materiale-
registrering

Integration til andre 
systemer

Ingen timer eller materialer går tabt, når du faktur-
erer fra Ordrestyring. Du og dine medarbejdere 
registrerer selv timer og materialer på ordren. 
De registrerede materialer og timer vil hjælpe med 
at give din kunde større gennemsigtighed i forbrug 
på ordre, og på den måde lette kommunikationen. 

Derudover kan de registrerede timer- og material-
er danne basis for løn og fakturering. 

• Ingen tabte timer

• Ingen glemte materialer

• Alle udgifter bliver faktureret

• Kunden får fuldt overblik over gennemført 
arbejde

Ordrestyring fungerer sammen med en lang  
række andre programmer, som sparer dig for  
udgifter og letter det administrative arbejde. 

• Vi integrerer med dine grossister. Derfor 
kan du søge og bestille varer samt modtage 
EDI’er direkte i Ordrestyring

• Vi integrerer med MobilePay så du kan  
modtage betalinger på op til 10.000 kr.,  
direkte på mobilen

• Integration til dit økonomisystem. Når du 
opretter en faktura i Ordrestyring, overføres 
den automatisk til dit økonomisystem

• Vi integrerer med de førende lønsystemer. 
De registrerede timer danner efterfølgende 
grundlag for løn til dine medarbejdere

• Vores integration med GPS-systemer  
hjælper dig med at holde styr på kørsel,  
benzinforbrug og kørebøger

“Jeg vil skyde på, at vi sparer 150.000 kr. om 
året ved at have skiftet til Ordrestyring. Det er et 
gennemført system, der sparer dig både tid og 
penge ”

Freddy Utzen
EHV El & VVS A/S

Ridouan Achiban
Trio-VVS ApS

Christian Johansen
Allan Villadsen A/S

”Vi sparer SÅ meget tid på administration og kan 
bruge tiden de rigtige steder. Det er nemt og 
tilgængeligt, og har hjulpet os til at blive langt 
mere effektive”

" Vi har meget mere fokus på dækningsgraden. 
Tilgængeligheden, kvalitetssikringen og  
dokumentationen er virkelig i top med  
Ordrestyring – og så går regnskabsafslutningen 
meget hurtigere nu, end før"

Populære integrationer
Se alle vores integrationer på ordrestyring.dk



Gennemskuelig pris

269 kr
pr. medarbejder / md.

Kontakt os
info@ordrestyring.dk | +45 7027 3525

Bygmestervej 5 | 2400 København NV | CVR 33 85 97 24

9995 kr i oprettelse

Prøv gratis i 14 dage 


