Prosmart och Hogia
– det bästa av två världar

Bloms Trä har integrerat affärssystemet Prosmart Smart
med Hogias ekonomisystem. Den gemensamma lösningen
har förenklat, automatiserat och kopplat samman en mängd
olika komplexa processer. De har nu full koll på kedjan,
hela vägen från produktionen till lönsamheten.

Systemleverantörer med samma mål
Det småländska bolagets verksamhet består av ett hyvleri med tillhörande
träbearbetning samt en renodlad byggvaruhandel med allt vad det innebär.
Kombinationen skapar en rad komplexa processer som hanteras i ett och
samma affärssystem. De många olika processerna är dessutom kopplade
till ett ekonomisystem. Lösningen består av ett automatiserat och komplett
system för tillverkande företag i form av Prosmart Smart, integrerat med
Hogias ekonomisystem. Bloms Trä har endast lagt till en modul från
Hogia för att möjliggöra den sömlösa integrationen. Nu täcker de båda
systemen såväl nya som framtida behov. Kort sagt har Bloms Trä nu två
integrerade standardsystem, ett systemstöd och en helhetslösning för hela
verksamheten och lönsamheten, utvecklat i samarbete mellan Prosmarts
produktionsexperter och Hogias ekonomispecailister.
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Full koll på kedjan
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Tack vare samarbetet mellan
Prosmart och Hogia kan Bloms
Trä maximera båda systemen.
Om något ändras i det ena
systemet, så ändras det också i
det andra. Det kan exempelvis
vara ändringar i kundregister.
Framöver kan de i stort sett lösa
alla tänkbara problem med hjälp
av de båda systemen.

Prosmart
Integrationen gör att
Bloms Trä har full koll på
vilka fakturor som är betalda.
Den kan nu ta hand om order,
lager, fakturering, materialoch produktionsplanering,
jobbrapportering, inköpsrutiner,
betalningar, moms och mycket
mer. Hela lösningen från
Prosmart är anpassad efter
Bloms Trä, inte tvärtom.

Hogia
Bloms Trä har nu större
kontroll och kan arbeta på ett
effektivare sätt tack vare många
automatiserade processer.
Prosmart och Hogia har
tillsammans skapat en solid
infrastruktur som bidrar till
att skapa smidiga flöden hela
vägen från inköp och lager till
fakturering och redovisning.

Växla upp verksamheten
– Komplett lösning för order,
lager, fakturering, inköp,
produktionsplanering, efterkalkyler,
ekonomi och redovisning

– Molnbaserat

– Förbättra din effektivitet och
lönsamhet

– Bransch- och behovsanpassat

– Säkra din produktion och ekonomi

– Lätt att använda och förstå

– Snabb driftsättning

– Automatisera vardagen

– Eliminera dubbelregistrering
– Flexibel konfiguration

– Processtyrt från start till mål

Slå till idag!
Om du integrerar Prosmarts affärssystem med
Hogias ekonomisystem före 30 april 2020 bjuder vi
på förstudien. Kontakta Heidi på Hogia
eller Per på Prosmart för mer information.
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Scanna mig!

