en komplett
affärslösning
att växa med

Pyramid Business Express
– det kompletta affärssystemet
för mindre företag att växa i!
Med Pyramid Business Express erbjuds ett kraftfullt fleranvändarsystem till ett pris som passar det lilla företaget. Det är ett
heltäckande ekonomisystem som uppfyller alla de avancerade
behov du har i ditt företag. I Pyramid Business Express får du full
funktionalitet och ett affärssystem som växer i takt med företaget!

Allt som behövs för ditt företag
– och lite till!
I Pyramid Business Express sköter du allt från redovisning till
fakturering, betalning och leverantörer. Du kan välja mellan
att hantera projekt och tid eller order, lager och inköp.
Med säljstödsfunktionerna i CRM har du full överblick
över både kunder, kontakter och leverantörer . Du kan
göra mailutskick i HTML till alla eller till urval av dina
kunder och kontakter direkt från CRM.

Order/Lager/Inköp. Innehåller alla de
rutiner som behövs för säljare, inköpare
samt in- och utleveranser. Behov och
planering, spårbarhet, kundstyrt
prissystem, streckkoder, restorderlistor,
SET-artiklar, stöd för rullande inventering.

Redovisningen är kraftfull och gör
ditt arbete enkelt och snabbhanterat.
Fullt stöd för konteringsmallar och
periodiseringar. Exporterar redovisningsdata i SIE-format till revisorn.

Med Pyramid Business Express har du möjlighet att ha
Pyramidlicenser för upp till 4 samtidiga användare med
full tillgång till affärssystemet. Med tillvalsmodulen CRMConnect får du via Microsoft Outlook tillgång till flertalet
av CRM/Säljstöds funktioner för ännu fler användare.

Komplettera med specialmoduler
Vill du utöka funktionaliteten kompletterar du med
någon av de många branschspecifika tillvalsmoduler som
finns. Det finns t ex moduler för MPS, butik och kassa,
service, uthyrning, e-handel och många fler. Du kan
skräddarsy ditt system med just de specialfunktioner du
har behov av i din verksamhet och bransch.

Fakturaarkiv. Med hjälp av modulen
fakturaarkiv plockar du snabbt och
enkelt fram kopior på alla dina fakturor.

Utöka grundlicensen efter dina behov
När ditt företag växer kan du enkelt utöka licensen från
Pyramid Business Express till en licens för Pyramid Business
Studio. Pyramid Business Studio har samma funktionalitet,
men med möjlighet till många fler samtidiga användare.
För mer information om funktionalitet och tillval kontakta
din återförsäljare.

CRM-Connect. Arbeta i
Microsoft Outlook och få
tillgång till företagets hela
kontaktregister med telefonnummer, mailadresser och
möjlighet att skicka SMS.
Viktiga mail kan kopieras till
Pyramid och göras tillgängliga för företagets alla
anställda.

Allt det här får du
när du köper Pyramid
Business Express!

Fakturering. A conto-, kontrakts-,
och samlingsfakturering. Påminnelser och räntefakturering, flera olika
pris- och rabattsystem.

Leverantörsreskontra. Flexibel
hantering av inkommande fakturor.
Välj mellan ankomstregistrering,
slutkontering samt kombinera med
inköpskontroll och orderpåföring.
Giroutbetalning. Helt integrerad
betalningsrutin som kopplas till
bank- eller plusgirot.

• Grundlicens för
1 användare
(maximalt 4 användare)

Moduler:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fakturering/Kundreskontra
Fakturaarkiv
Leverantörsreskontra
Giroutbetalning
Order/Lager/Inköp
eller
Projekt/Tidredovisning
Redovisning
Redovisning PLUS
CRM/Säljstöd
CRM-Connect

Pris/licens:
CRM/Säljstöd. Här samlas all
information om kunder, kontakter,
projekt och produkter där den
hör hemma - i affärssystemet.
Informationen blir tillgänglig för
alla. Detta ger ett överlägset
koncept för att skapa och
underhålla goda kundrelationer.

5.900:-

(Moms och kostnad för serviceavtal tillkommer*)

*Serviceavtalet är fritt i 6 månader, därefter 15% per år.
Vid leverans medföljer en Btrieve databas för upp till 2
samtidiga användare. För fler än 2-3 användare och för optimala
prestanda rekommenderas en Pervasive.SQL databas licens.
Kostnader för Pervasive.SQL databas licens tillkommer.

Pyramid Business Express
Vi har tagit fram några vanliga kombinationer av tillvalsmoduler och erbjuder dessa tillsammans med Pyramid Business Express i paketlösningar till ett mycket fördelaktigt pris.

- Butik
Har du i din verksamhet butiksförsäljning har vi den perfekta lösningen.
Vi erbjuder ett helintegrerat kassasystem med hög funktionalitet och stor flexibilitet.
Konfigurera kassa-arbetsplatserna efter era behov. Välj mellan att sälja direkt eller mot
order. Betalning kan ske kontant, med betalkort eller mot faktura. Du kan direkt i kassan
låta era kunder fylla på kontantkortet till mobiltelefonen.

- E-handel
Om du vill sälja över Internet kan du fördelaktigt kombinera Pyramid Business
Express med modulerna e-handel och kundtjänst. Med e-handel kan du exponera och
sälja dina produkter 24 timmar om dygnet och låta kunden betala mot faktura eller
med kortbetalning. Via kundtjänsten låter du dina kunder via Internet se sin levreskontra, beställa fakturakopior och hämta information m m.

- Mobile Office – det mobila kontoret
Med Pyramid Mobile Office som tillval kan du arbeta i Pyramid när du är på resa,
kundbesök eller jobbar hemma. Få tillgång till affärsinformationen via mobilen,
handdatorn eller Internet.

Pyramid är ett komplett affärssystem som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och e-handel. Det är utvecklat för
att passa många olika branschers behov och önskemål. Fristående moduler sammanfogas till ett system med hög kompetens, för både
mindre och medelstora företag.
Med en välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt, möter affärssystemet Pyramid den nya tidens behov inom
butik, ekonomi, information och verksamhetsstöd.
För mer information om Pyramid och var du hittar din närmaste återförsäljare - www.unikum.se

En produkt från
Traktorvägen 14, 226 60 Lund

© Unikum AB, www.unikum.se, feb 2006. Andra upplagan. Tryckt hos Grahns Tryckeri AB, Lund
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