
HP kontorsdator med

i5 processor ,Windows 10

4-8Gb arbetsminne, snabb disk,

tangentbord o mus. Alla uppdat

körda !!

i5 4/240 SSD.....   619,-

i5 8/240 SDD.....   659,-

i5 8/480 SSD .....  690,-

Skärmar från .......149,-

Att driva företag ska
vara så enkelt som

möjligt

Låt TW-Soft's program göra skillnad i
din företagarvardag. Ända sedan

starten har vi haft en vision – att få
dig som småföretagare att kunna
ägna dig mer åt det du vill. Det
betyder att vi ständigt förenklar

sättet som du kan sköta din ekonomi
och administration på.

TW-Soft
Företagsprogram

Spårvägen 7

NÄRPES

045-6395508

tws@tawi.fi

Modeller och priser på hemsidan
www.tawi.fi

Datorer

För kontoret

Löneberäkning
Inför år 2019 gjorde vi en löneberäkning

också i molnet. Alla lönetyper som finns i

inkomstregistret är med +du kan också

göra egna som hänvisar till lämplig i

inkomstregistret .

Tänk stort – börja smått

TW-Soft är ett ekonomisystem som växer
med dina behov. Känn dig för, se över vad
du behöver för verktyg just nu. Har du ett
mindre eller nystartat bolag, så växer våra

lösningar med dig.

Övriga program:
Adobe, F-Secure, Symantec, Panda
Corel, Nuance, mm

515,-

* Bildar fil för
inkomstregistret.

* Enkel hantering

* Alltid löntagar-
nas, uppgifter till
hands, rapporter...

* Och det bästa, du kan inte missa nåt, för den
släpper dig inte fram förrän allt viktigt är innmatat.
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Priserna beroende av USD-kursen så fråga alltid!

Butiks KASSA
Kassa funktion som kan kopplas till

bankterminal (med XML styrning ).

Kontant - Kort - Presentkort

Hantering (smidigt)

Använder samma produktregister som

faktureringen

+16 Snabb-

knappar

EAN koder

Rabatt -kort

hantering
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TW-Soft Oy Ab

priser moms 24%

priser moms 24%



Företagarens ...
mera än bara Fakturering!
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* Kundregister

* CRM, med epostfunktioner

* Fakturor, Mail, eFaktura

* Reskontra

* BRA Påminnelsefunktioner

* Kassa

* Och mycket mer...

Innehåller Grund version Affärs version Löneberäkn.

Kundregister med CRM ( enkel överskådning av kunds händelser )

Fakturering och order

Produkt register

Kundreskontra med kravrutiner (3 olika 1..2..3.. inkasso )

Bokföringsrapport / månad (bra)

Automatisk avmärkning enl referensinbetalningar fr bankprogram

Säkerhetskopior automatiskt alla dygn.

Kassa med 16 snabbknappar

Bankterminal anslutning USB ingenico 3350 +4€ /mån

Månadsrapportering med kontering

Import från grossist prisfil . Som tillval Som tillval

Överföring till inkomstregister

Pris moms 0% 8,90 / mån 12,90 / mån 8,90 / mån

Arbeta smartare tillsammans
Med TW-Soft är det enkelt att dela på arbetet i ditt företag. De anställda kan lätt fylla i arbetet

vartefter det färdigställs

Enklare att driva företag
Med TW-Soft kan du sköta ditt företags ekonomi var än du är och alltid vara uppdaterad.

Reskontra
Med TW-Soft kan du mata in kundbetalningar antinen manuellt, eller automatiskt från bankfil
Om kund ex. glömt betala de sista centarna (som är mindre än 2% av summan) så förs de
automatiskt till kassarabatt, och på så vis rätt vid bokföring utan att behöva korrigera till det
manuellt.

Fakturan
kan du posta, sända som e-post eller som e-Faktura (finvoice). Kunden kan enkelt betala en
del direkt vid affären om hen vill.

Föreningar o.d.
Vi har gjort en version lämplig för

föreningar , väglag o.d. där du matar in

enheter och pris per kund. Sen bara att

fakturera .

https://www.tawi.fi/tws
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Mera info:


