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Därför använder våra kunder Jeeves ERP
Funktionsöversikt
Användarupplevelse
Service och support

DÄRFÖR ANVÄNDER
VÅRA KUNDER JEEVES ERP
Jeeves ERP är ett affärssystem för medelstora växande företag i Sverige. Tack vare systemets unika och
kraftfulla arkitektur kan du utnyttja ny teknik som molnlösningar och mobila lösningar på ett effektivt
sätt. Du får ett affärssystem som är helt anpassat efter ditt företag – med alla fördelar det innebär. Jeeves
ERP är ett affärssystem för tillväxt som möjliggör en meningsfull digitalisering av er verksamhet och ökad
produktivitet i era processer.

Heltäckande affärssystem
Affärssystem (ERP) är omfattande och helinte

Med Jeeves ERP får du förutom dessa standard

grerade system för styrning och administration av

funktioner även en uppsättning professionella

viktiga affärsprocesser. Du kan i realtid övervaka allt

funktioner som stödjer de mer komplexa processer

från planering av produkt- och materielbehov till

som en växande och föränderlig verksamhet medför.

produktion och distribution, försäljning, kundtjänst

Det kan till exempel handla om koncerninterna

och redovisning.

transaktioner, dokumenthantering och lokaliseringar.

SIDAN 4 | JEEVES ERP

Mobilt affärssystem

Flexibelt affärssystem

Det står allt mer klart att framtiden för professionell

Jeeves ERP:s arkitektur i kombination med kraften

När man väl har specialanpassat och integrerat ett

Plattformens arkitektur erbjuder en användarvänlig

databehandling handlar om mobilitet. Jeeves ERP:s

från det alltid tillgängliga molnet möjliggör anpassad

affärssystem fullt ut blir det ofta svårt och dyrt att

designklient och kraftfulla utvecklingsverktyg som

arkitektur erbjuder en mobilitetslösning med oändliga

skärmuppritning i realtid. Arkitekturen har samma

uppgradera. Men så är det inte med Jeeves ERP. I

tillsammans möjliggör individuellt anpassade lös

möjligheter när det gäller att utveckla företags

responsivitet som en Windowsklient, och den inter-

systemets högintelligenta arkitektur förvaras alla

ningar. Lägg dessutom till en öppen databasdesign

unika och anpassade mobilappar. Den lägger också

agerar med användaren utifrån vem du är, vilket

systemändringar och integrationer på en särskild

och en flexibel API-driven web-servicetjänst, och

grunden för världens mest funktionsrika mobila

arbete du utför och utifrån storleken på skärmen

lagringsplats. Det innebär att våra kunder kan

du får ett system som är otroligt lätt att integrera

affärssystem.

som du använder.

uppdatera sina system oftare och dra fördel av

med vilket moln- eller tredjepartsystem som

nya funktioner – utan att behöva bygga om eller

helst, likväl som IoT-datakällor.

betala igen för något som redan har byggts upp.
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Molnbaserat affärssystem

Svenskt affärssystem

Tack vare Jeeves ERP:s unika arkitektur kan du an

Vårt affärssystem och dess unika arkitektur har redan

vända systemet som en nyckelfärdig tjänst via ett

från grunden konstruerats av svenska utvecklare

privat moln – med komplett underhåll och kund

för att möta behoven hos växande svenska företag,

support. Med Jeeves ERP får du förstås de vanliga

både lokalt och internationellt. Jeeves ERP utvecklas,

fördelarna med molnbaserade produkter så som

supporteras och underhålls av lokala industri-och

lägre kostnader, bättre systemprestanda och hög

produktexperter.

säkerhet. Men du kan också använda systemet
till så mycket mer än en traditionell webbaserad
SaaS-lösning.

Vi är inte bara den ledande leverantören av svensk
tillverkad affärssystemsprogramvara – vi är också
ett växande medelstort företag, precis som ditt
företag. Vi talar ditt språk och arbetar på liknande
sätt som du, och vi kan göra dina affärssystems
projekt smidigare och mer effektiva.

Lägg ihop allt det här i ett enda affärssystem
och du får snabbare avkastning på din
investering, och investeringen blir lönsam
under längre tid. Faktum är att en studie
som nyligen utfördes av Radar Group visar
att ägandekostnaden för Jeeves ERP är den
lägsta på hela den svenska marknaden.*

Heltäckande | Mobilt | Flexibelt | Molnbaserat | Svenskt

* Radar Ecosystem specialists: ”Vikten av
rätt ERP-system”, Rapport från 2019.
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FUNKTIONSÖVERSIKT
Jeeves ERP är indelat i olika applikationsområden. Områden med kraftfulla funktioner för flerbolag
och koncerner samt olika tilläggslösningar och integrationer.

Försäljning och kundtjänst
Oavsett om du har som mål att hitta nya kunder eller

Här är ett urval av de Försäljnings- och kundtjänst-

hantera dina befintliga på ett bra sätt innehåller

funktioner du får med Jeeves ERP:

Jeeves ERP fullt integrerade CRM-funktioner och
en rad olika verktyg för utleverans av order. Detta
ger kundtjänstpersonalen den information de
behöver om prissättning, ledtider och leveranser
hos kunderna. Du kan även utöka stödet i försälj
ningsfunktionaliteten med produktkonfiguratorn
för att hjälpa kunderna att ta fram orderunika
produkter. Med god översikt över verksamheten
kan ditt kundtjänstteam hålla kunderna nöjda och
få mer exakta prognoser.

◊ Hantering av företag, kontakter, aktiviteter
(CRM)
◊ Hantering av kampanjer, leads och
affärsmöjligheter
◊ Säljprognoser och rapportering
◊ Outlookintegration
◊ Disponibelt saldo / ATP
◊ Estimator
◊ Hantering av prissättning och rabatter
◊ Offerter
◊ Kundorder
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Supply Chain Management (SCM)
Jeeves ERP möjliggör hantering av flera lager,
flera valutor, flera språk samt hantering av kunder
och leverantörer som agerar på flera geografiska
platser. Det gör vårt system optimalt utformat för
många olika typer av tillverkare och distributörer.
Funktionaliteten och processtödet för SCM har
tagits fram för att ge dig fullständig kontroll över, och
förbättra ditt samarbete med, hela försörjnings
kedjan på ett smidigt sätt. Du kan utöka Jeeves
ERP med tilläggsfunktioner som lagerhantering,
transportbokning och EDI-funktionalitet.
Här är ett urval av de Supply Chain Managementfunktioner du får med Jeeves ERP:

Service
◊ Lageradministration och påfyllnad
◊ Lagerföring i flera enheter och lastbärarhantering
◊ Inköp
◊ Godsmottagning och kvalitetskontroll
◊ Allokering av order mot lager
◊ Fraktdokument
◊ Leverantörs- och kundreklamationer
◊ Beräkning av beställningspunkt, ekonomisk
orderkvantitet och säkerhetslager
◊ Sändningsplanering, plockning och leveranser
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Många tillverkare producerar tekniska produkter
som kräver eftermarknadsservice. Jeeves ERP
erbjuder en gedigen funktionalitet för service
hantering som underlättar vid planering, schema
läggning och uppföljning av serviceuppdrag. Med
inbyggda verktyg för att hantera spårbarhet, avtal,
garantier och reklamationer kan du hantera efter
släpande service på ett proaktivt sätt. Och med
vår nya app för mobil fältservice kan du förbättra
marginalerna, samla in bättre data från fältet och
skapa en mer professionell och modern arbets
miljö för företagets servicetekniker.
Här är ett urval av de Servicefunktioner du får
med Jeeves ERP:

◊ Kartläggning, planering och schemaläggning av
service
◊ Serviceorder
◊ Reservdelar och lager
◊ Hantering av serviceavtal, garantier och rekla
mationer
◊ Spårbarhet
◊ Servicemeddelanden och checklistor
◊ Support från ett kontaktcenter

Produkthantering

Tillverkning

Som produktansvarig har du en strategisk och

Här är ett urval av de Produkthanterings

Tillverkar ditt företag produkter på beställning,

Här är ett urval av de Tillverkningsfunktioner

tvärfunktionell roll som kräver insyn i en produkts

funktioner du får med Jeeves ERP:

till lager eller åt processer, eller kombinerar ni

du får med Jeeves ERP:

hela livscykel. Med Jeeves ERP:s funktionalitet för
produkthantering kan du skapa arbetsflöden för att
hantera hela lanseringsprocessen för en produkt
– från planering och konstruktion till kvalitetskon
troller och tester. Systemet kan leverera felfria
produktdata och information om transaktioner som
rör varje enskild produktlinje. Det ger dig möjlighet
att både se till att produkterna blir lönsamma samt
att identifiera förbättringsmöjligheter.

◊ Produktmaster
◊ Varianthantering
◊ Attributhantering
◊ Kostprishantering och prissättning
◊ Revisionskontroll

olika metoder? Oavsett vilket har Jeeves ERP
stabila funktioner för dina processer och för din
specifika tillverkningsmiljö, från råmaterial och
produktionsförberedelser till tillverknings- och
närvarorapporter samt alla typer av planering och
schemaläggning.

◊ Planering av materialbehov
◊ Tillverkningsorder, strukturer och operationskedjor
◊ Kapacitetsplanering
◊ Hantering av verkstadsaktiviteter
och rapportering
◊ Kalkylering
◊ Grafisk planering av produktion
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Ekonomi och redovisning
Jeeves ERP innehåller komplett funktionalitet för
ekonomi och redovisning. Med hjälp av den kan du
både sköta din vanliga bokföring och rapportering,
samt förenkla utmaningarna i att göra affärer med
många olika länder och valutor. Det här applikations
området är helt integrerat med alla andra försystem,
så som tillverkning, projekt och reskontra, samt har
stöd för internationell ekonomisk redovisnings
standard (IFRS) och uppfyller god redovisningssed.
Här är ett urval av de Ekonomi- och redovisningsfunktioner du får med Jeeves ERP:

Funktioner för flerbolag och koncerner
◊ Huvudbok
◊ Kundreskontra

Här är ett urval av de Funktioner för

och koncerner kan du tryggt luta dig tillbaka och

flerbolag och koncerner du får med

lita på att din organisation får stöd för just era

Jeeves ERP:

◊ Leverantörsreskontra

utmaningar - både idag och imorgon. Jeeves ERP

◊ Rapportgenerator

lägger till produktlinjer, företag, geografisk spridning

◊ Anläggningsregister
◊ Automatisk momssättning vid orderläggning
baserat på varans väg

kommer enkelt att kunna anpassas i takt med att ni
och samarbetspartner i försörjningskedjan.
Våra flerbolagsfunktioner spänner över hela systemet.
Med funktionerna för workflow får du hjälp att
bygga upp säljprocesser och lansera nya produkt

◊ SEPA-betalningar och internationella betalningar

linjer. Alla funktioner i Jeeves ERP går att utöka

◊ EU-rapportering med periodisk sammanställ
ning och Intrastat

ditt företag.

◊ Hantering av omsättningsskatt och checkar för
den nordamerikanska marknaden
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Med en kärna av robusta funktioner för flerbolag

och anpassa efter de komplexa behoven hos just

◊ Flerföretag, språk och valutor
◊ Workflow
◊ Koncerninterna transaktioner (ICT)
◊ Dokumenthantering
◊ Hantering av masterdata
◊ Säkerhetshanterare
◊ Lokaliseringar

Integrationer och kompletterande lösningar

Plattformsfunktioner

Jeeves ERP kan byggas ut med ett antal integrationer

Här är ett urval av de Integrationer och

Funktionerna i Jeeves ERP-plattformen gör det

Här är ett urval av de Plattformsfunktioner

och kompletterande lösningar. En del av dem är

kompletterande lösningar du får med

möjligt att utforma era företagsunika implemen

du får med Jeeves ERP:

utvecklade av Jeeves, andra är byggda i samarbete

Jeeves ERP:

teringar. Du kan integrera med andra system, ta

med ledande programvarutillverkare eller special
utvecklade av våra produktexperter. I lösningarna
används systemets öppna arkitektur och plattforms
verktyg för att utveckla och integrera.

◊ Produktkonfigurator
◊ Business Intelligence (BI)
◊ EDI
◊ Streckkodshantering och utskrifter

fram nya funktioner och applikationer samt bygga
upp mångsidiga workflow och rapporter. Och syste
mets unika arkitektur garanterar att alla anpassningar
görs separat från standardfunktionaliteten, vilket
innebär att det går snabbt och enkelt att uppgradera
systemet.

◊ Service Builder
◊ Designklient
◊ Site Repository
◊ Ramverk för anpassningar

◊ Transporthantering
◊ eSales
◊ eFaktura
◊ eAttest
◊ EasyWMS
◊ Löneutbetalningar
◊ Produktlivscykelhantering (PLM)
◊ Lager- och inköpsoptimering

SIDAN 19 | JEEVES ERP

ANVÄNDARUPPLEVELSE
Jeeves ERP kan användas på det sätt som passar
dig. Det gör att du kan använda ditt affärssystem utifrån dagens behov, samtidigt som du får
obegränsade möjligheter för hur du kan använda
ditt affärssystem i morgon.
Med Jeeves Desktopklient får du alla grund
läggande affärssystemsfunktioner i ett intuitivt
och användarvänligt gränssnitt som är enkelt att
anpassa. Denna klient är framför allt avsedd för
användare som arbetar på flera skärmar, registrerar
transaktioner, interagerar med andra Microsoft
Windows-program och planerar i grafiska verktyg.
Med Jeeves mobila klient får dina medarbetare
företagsunika och aktivitetsstyrda appar som gör
dem mer effektiva på och utanför arbetsplatsen.
Jeeves mobila klient har tagits fram för att möta
behoven för användare utanför kontoret – personer
som rör sig på verkstadsgolvet, träffar kunder eller
utför tjänster på plats hos dina kunder.
Desktopklienten och mobilklienten bildar till
sammans en modern och framtidssäker lösning för
ditt ERP-system, tack vare den kraftfulla Jeevesarkitekturen och molnarkitekturen. Oavsett vem du
är och vilken typ av enhet du använder går det att
anpassa Jeeves-gränssnittet efter dina behov – så
att du kan arbeta mer effektivt.
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SERVICE OCH SUPPORT
Ibland behöver man en produktexpert som kan

med omfattande kunskaper om programvaran,

lösningen utan och innan, någon som redan har

plattformen och infrastrukturen. Miljön där ditt

sett den implementeras på andra företag och

affärssystem finns är säker, högpresterande och

sett varje liten funktion användas av mängder av

tillgänglig. Supportproblemen blir färre och du ser

användare. Våra konsulter har stor erfarenhet av

snabbare fördelarna med att uppgradera oftare.

alla funktioner i vårt system och en bred erfarenhet

Och när du frigör IT-resurser och budgetutrymme

av den svenska marknaden.

som tidigare har lagts på lokal infrastruktur och

Vi på Jeeves vill att alla våra kunder ska lyckas.
Därför hjälper vi till med nästan alla typer av projekt,
till exempel implementeringar, uppgraderingar,
anpassningar, systemkontroller, utveckling av
mobilappar, integrationer och utrullningar. Vi har
också ett erfaret supportteam som ägnar sig helt
åt att lösa problem, tillhandahålla resurser så att
kunderna kan lösa problem på egen hand samt ta
fram praktiska och teoretiska ad hoc-utbildningar.

drift kan du fokusera på annat.
Jeeves sätter kunden i centrum. Det är förstås lätt
att säga, men vi bevisar det genom att strukturera
våra affärsprocesser så att vi ständigt lär oss mer
om din verksamhet och hittar bättre sätt att hjälpa
dig. Vi strävar efter att alltid vara en pålitlig och
kompetent affärspartner – i allt från vår proaktiva
kundhanteringsmodell till vår kunddrivna produkt
utvecklingsprocess.

Med Jeeves ERP Cloud tar vi servicen till en helt
ny nivå. Du som molnkund får ett system med
fullständigt underhåll och support från experter
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OM JEEVES
INFORMATION SYSTEMS
Jeeves är en helhetsleverantör av affärssystemslösningar (ERP) för medelstora företag. Jeeves
ERP kan installeras lokalt eller levereras som en molntjänst. Sedan starten 1992 har företaget
haft en stabil tillväxt och har nu mer än 2400 kunder. Kunderna finns främst inom tillverkning,
produktion, distribution, partihandel samt i tjänsteindustrin. Vi arbetar nära våra kunder, i allt ifrån
produktutveckling till implementation och produktsupport. Våra duktiga verksamhets- produktoch processexperter har lång erfarenhet av att hjälpa kunderna att bli unika på sin marknad
genom ett flexibelt och kostnadseffektivt ERP-system. Jeeves ERP är en affärssystemslösning
som du kan växa med! www.jeeveserp.com

