
Enkelt, kraftfullt och roligt

FirstOffice är ett integrerat bokförings- och faktureringsprogram från 
HansaWorld för både PC, Linux och Mac, lämpligt både för förstagångs-
användare i behov av enkelhet som för de mer erfarna användarna i behov 
av effektivitet och snabbhet. 

FirstOffice är enkelt och effektivt att använda. Det moderna gränssnittet 
hjälper dig att navigera i programmet och genom att importera den färdiga 
kontoplanen kan programmet direkt börja användas. Redan efter ett par 
timmar kommer du behärska 
programmet. Enklare kan det inte 
bli!

Flerfönstertekniken tillåter dig att 
arbeta i flera fönster samtidigt. Du 
kan titta på en kunds status, på 
kundens fakturor och kundkortet 
samtidigt i olika fönster. 

Genom automatkonteringar är det 
möjligt att skapa återkommande 
transaktioner automatiskt. Det är 
lätt att hålla reda på försäljning, du 
kan skapa fakturor och kredit-
fakturor genom att använda kund- 
och artikelregistren. I alla fält i 
HansaWorld FirstOffice kan du 
använda ett specialkommando för 
att hämta kunder, leverantörer, 
konton eller annan information som 
behövs. 

Det finns färdiga dokumentmallar för fakturor, kreditfakturor och 
adressetiketter som du enkelt kan ändra på själv. FirstOffice innehåller 
många användbara rapporter, till exempel momsrapport, balans- och 
resultaträkning, kundlista, huvudbok med mera. 

Personligt skrivbord 
FirstOffice har en unik funktion som tillåter användaren att skapa genvägar 
till funktioner och dokument som ofta används. 



Kalender och Agenda 
Den grafiska kalendern är ett effektivt redskap för att planera din tid så 
effektivt som möjligt. Du har sex månaders översikt men kan också välja 
mellan månadskalender, veckokalender eller daglig översikt. Dina 
åtaganden organiseras snabbt och enkelt i form av olikfärgade staplar, 
färgen beror på typen av åtagande. Att göra listan hjälper dig att komma 
ihåg vad du ska göra. 

Uppgraderingar 
Alla HansaWorlds produkter är designade för att vara skalbara och allt 
eftersom ditt företag växer kan du enkelt överföra all information till ett av 
våra större system. Vid tecknande av supportavtal ingår förutom support 
även fria uppgraderingar. 

FirstOffice Start innehåller: 
Alla funktioner som i FirstOffice Redovisning samt: 
• Fakturering 
• In- och Utbetalningar 
• Artiklar med Priser
• Kund - och Leverantörsregister 
• Kund- och Leverantörsreskontra 
• Att göra och Kalender 
• Integration med Skype 
• Egna dokumentmallar 
• 4 företag, 1 användare 
• SIE export 
• Kontoplan med SRU-koder 
• 30 dagars fri telefonsupport 

Kontakta oss för mer information:

GGS-Data
Korsklevegatan 30
418 72 Göteborg

Tel: 031-644350

http://www.ggsdata.se


