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Få det fulde overblik i SuperOffice CRM Online. Vis 
vigtige data fra andre forretningssystemer og vis dem 
på faner i SuperOffice eller underbyg de vigtigste 
processer i virksomheden med ekstra faner og 
funktioner. 

Et univers af muligheder
Med EDS Online får I adgang til et univers af nye 
funktioner, faner og logik i SuperOffice. Automatisér 
tunge arbejdsgange, skab overblik på kundekortet 
eller projektkort, vis data fra andre systemer, 
brug SuperOffice til nye funktioner, få faner med 

indtastning, visning eller validering af data, brug 
SuperOffice som billedarkiv. 

EDS gør din hverdag lettere
EDS Online anvendes ofte til præsentation af data fra 
økonomisystem, til indtastning af salgsmål, budget, 
produktinformation, prislister, aftaler, rabat, leasing, 
maskinhåndtering, produkthåndtering, serienummer, 
projektinformation og lignende. Spørg os om dine 
behov eller aftal et møde og få inspiration til en 
enklere hverdag. 

AMESTO

EDS-Online
Tilpas SuperOffice til virksomhedens behov

Få det fulde overblik med ekstra faner 
i SuperOffice med data fra andre 
forretningssystemer.



Amesto Solutions - Simplifying Business
Amesto Solutions er Nordens største Visma og SuperOffice partner. I de nordiske lande har vi leveret over 2.500 
logistikløsninger baseret på Visma Business gennem de sidste 30 år. Derudover har vi implementeret CRM hos over 
1.000 kunder i hele Norden. Vores helt store styrke ligger i integrationen af de forskellige systemer. Hos Amesto 
Solutions møder du erfarne forretningskonsulenter med konkret viden om, hvordan man optimerer processerne og 
skaber maksimal værdi for virksomheden.

Fordele
• Brug SuperOffice som den primære løsning til 

virksomhedens daglige opgaver.
• Optimér virksomhedens daglige forretnings-

processer.
• Vis data fra virksomhedens øvrige systemer og skab 

overblik i SuperOffice.
• Udbyg SuperOffice CRM Online med nye designs 

uden programmering.
• Standard app til SuperOffice – sikkerhed for 

leverance og funktionalitet.

EDS Online tilbyder
• Tilpas SuperOffice til virksomhedens behov.
• Ekstra faner, tabeller, funktioner og logik i 

SuperOffice CRM Online.
• Faner med data fra andre datakilder, for eksempel 

økonomisystem.
• EDS’ design følger SuperOffice’s designguide, så 

det for brugeren ser ud som en del af SuperOffice.
• Informationer i faner kan eksporteres til Microsoft 

Excel med ét klik.
• Hurtig konfiguration uden brug af special-

programmering.
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FUNKTIONER OG FORDELE 

EDS online

Teknik
EDS Online leveres til SuperOffice Online. EDS Online konfigureres via et administrationsværktøj uden behov for 
specialudvikling. Se mere information på SuperOffice App Store.


