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Har du brug for flere felter eller faner i SuperOffice, 
eller ønsker du at supplere SuperOffice Sales & 
Marketing eller SuperOffice Service, så programmet 
understøtter vigtige forretningsprocesser? EDS, der 
står for Expander Design Suite, er uden tvivl det 
mest fleksible og effektive designværktøj. Brug de 
færdige løsninger, eller tilpas SuperOffice til dine 
forretningsbehov. EDS bruges med stor succes af 
mere end 10.000 SuperOffice-brugere hver dag.

Et nyt designunivers
EDS inkluderer mange færdige løsninger og en række 
nye funktioner til SuperOffice. Tilføj nye faner eller 
felter, lav forbedring eller automatisering af krævende 
arbejdsgange, opret nye faner på kundekort, 
projektkort, salgskort, aktiviteter, service osv., eller 

se data fra andre forretningssystemer. Med EDS kan 
du tilføje faner til fri tekst, visning, spørgeskemaer 
eller datavalidering. Det visuelle udtryk er 100% det 
samme som i SuperOffice.

Få konkurrencefordele
EDS kan blandt andet bruges til visualisering 
af regnskabsdata, fakturalinjer, nøgletal eller 
udviklingskurver, måske live fra forretningssystemet. 
Det kan også bruges til at holde styr på salgsmål, 
budget, salgshistorie, produktinformation, prislister, 
tilbud, kommende projekter eller avanceret 
dokumentation samt til filtrering, aftaler, rabatter, 
leasingaftaler, maskininformation, produktstyring, 
projektinformation eller lignende. Kontakt os og fortæl 
os, hvad du har brug for, eller book en demo. 

AMESTO

EDS
Tilpas SuperOffice til dine forretningsbehov.

Uden tvivl det mest fleksible og effektive
designværktøj til SuperOffice.



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
• Optimer SuperOffice til bedre at understøtte den  

daglige drift
• Få et komplet overblik over alle kundeaktiviteter i 

SuperOffice
• Handl hurtigt, yde bedre service og reducer antallet af 

manuelle fejl
• Gør SuperOffice endnu bedre med ekstra faner, 

arbejdsgange og funktioner uden programmering
• Opdel data og funktioner efter brugergruppe
• Tag kontrol og find målgrupper med EDS Search
• Tilpas SuperOffice til dine forretningsbehov
• Gør SuperOffice Sales & Marketing og SuperOffice 

Service endnu mere effektiv

Vigtige funktioner
• Import af færdige løsninger, til f.eks. salgs-, tilbuds- 

eller ordreinformation fra forretningssystemer, 
marketing, service osv.

• Tilføj ekstra faner, felter, rullelister, tabeller og 
funktioner til SuperOffice uden programmering

• Se eller skjul ekstra faner afhængigt af brugergruppe, 
aktivitetstype, salgstype osv.

• Se og brug data fra eksterne kilder, f.eks. ERP
• Udfør avancerede beregninger, valideringer og 

arbejdsgange
• Oplysningerne på fanerne EDS kan eksporteres til 

Microsoft Excel med 1 klik
• EDS har det samme design som SuperOffice og ser 

ud som resten af programmet
• Smart og hurtig konfiguration uden programmering
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FUNKTIONER OG FORDELE 

EDS

Tekniske krav
EDS understøtter SuperOffice Sales & Marketing og SuperOffice Service fra version 7.1 og fremefter. EDS Designer 
bruges til at konfigurere og importere færdige løsninger. Der kræves ingen programmering.


