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eFIMS
effektiv FöretagsInformation och ManagementSystem
för små och växande företag!

Optimera ditt kontorsarbete
och minska kostnaderna med
eFIMS

Solutions for your Business

Hantera alla viktiga företagsdata
Kunder

Detta kraftfulla program ger
användaren möjlighet att
snabbt och effektivt sköta de
administrativa rutinerna.

Produkter
Offerter
Fakturor

eFIMS spar tid - tid som kan
användas till ökad produktion
och en rikare fritid!

Leverantörer
Epostmarknadsföring

eFIMS - ett komplett
affärssystem som alla har råd
med.

snabbt och okomplicerat

Valtret Skola
54 694 Undenäs

Tel. 0505 – 20230
www.iscom.se

eFIMS
det rätta verktyget för ditt företag

Med eFIMS får du alla viktiga data i ett fönster

ALL Kundinformation
på en översiktssida
• Adress + kontaktdata
• Referenser
• Webbsida + email
• Webbkarta/maps
• Offerter + fakturor

Välkommen till ISCOM Consulting AB

• Statistik + rabatt
• Dokumenthantering

- Affärssystem - eFIMS

• Brev + anteckningar

- Webbtjänster
eFIMS-Versioner:

• Fler företagshantering
• Bokf-konto
• Brev
• Anteckningar/Terminer
• Personalhantering (i.a.)
• Projekthantering (i.a.)

• Och mycket mer…..

eFIMS-Moduler

• Offertöversikt

• Start
• Profi
• Server
• Hosted
• iPad

Fördefinerade
Statusrapporter
Med ett klick hittar du alla
fördefinerade
statusrapporter tex:
• Fakturaöversikt
• Obetalda fakturor
• Betalda fakturor

Optimera ditt kontorsarbete och minska kostnaderna med eFIMS!

Starta nu, från

0 till 100 på 3 sekunder -

med eFIMS - OFiFA - Kickstart!?

Andra fördelar:

- IT-consulting

- Företagsrådgivning/analys
- Processvisualisering/optimering
- Projektledning
Våra experter skapar individuella och anpassade
lösningar inom:

Nu har vi breddat verksamheten genom att etablera
kontor även i Sverige och erbjuder vår expertis sedan 2007
också på den svenska marknaden.
Konsultspråket är valfritt svenska, engelska eller tyska.
Vårt fokus är inställt på att effektivt optimera flödet
genom hela affärsprocessen för våra uppdragsgivare.
ISCOM Consulting är sedan 18 år verksamma i Tyskland med
resultatorienterad rådgivning på management- och operativ nivå.

Vill du veta mer?

• Individuellt anpassningsbar
• Dataåtkomst via internet
• Flexibla sökfunktioner
• Data import och export
• Säkerhet p.g.av användarkontroll

Hämta snabbt en testversion på www.efims.se
eller ring oss Tel: 0505 - 20230

