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VARFÖR
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 
moln- och mobila lösningar på ett effektivt sätt. Du 
får ett affärssystem som är helt anpassat efter ditt 
företag – med alla fördelar det innebär.

HELTÄCKANDE AFFÄRSSYSTEM
Affärssystem (ERP) är omfattande och helintegrerade 
system för styrning och administration av viktiga 
affärsprocesser. Du kan i realtid övervaka allt 
från planering av produkt- och materialbehov till 
produktion och distribution, försäljning, kundtjänst 
och redovisning. 

Med Jeeves ERP får du förutom dessa standard-
funktioner, även en uppsättning professionella 
funktioner som stödjer de mer komplexa processer 
som en växande och föränderlig verksamhet medför. 
Det kan till exempel handla om koncerninterna 
transaktioner, dokumenthantering och lokaliseringar.

Det som gör Jeeves ERP speciellt 
är den högintelligenta och 
modelldrivna arkitekturen. Med 
systemets kraftfulla arkitektur och 
nyskapande utvecklingsplattform 
får du en unik kombination 
av fördelar i ett och samma 
affärssystem.
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MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM
Tack vare Jeeves ERP’s unika arkitektur kan du 
använda systemet som en nyckelfärdig tjänst via 
ett privat moln – med komplett underhåll och 
kundsupport. Med Jeeves ERP får du förstås de 
vanliga fördelarna med molnbaserade produkter så 
som lägre kostnader, bättre systemprestanda och 
hög säkerhet. Men du kan också använda systemet 
till så mycket mer än en traditionell webbaserad 
SaaS-lösning eller ett molnbaserat  system. 

ANPASSNINGSBART AFFÄRSSYSTEM
När man väl har specialanpassat och integrerat ett 
affärssystem fullt ut blir det ofta svårt och dyrt att 
uppgradera. Men så är det inte med Jeeves ERP. I 
systemets högintelligenta arkitektur förvaras alla 
systemändringar och integrationer på en särskild 
lagringsplats. Det innebär att våra kunder kan 
uppdatera sina system oftare och dra fördel av nya 
funktioner – utan att behöva bygga om eller betala 
igen för något som redan har byggts upp.

Plattformens arkitektur erbjuder en användarvänlig 
designklient och kraftfulla utvecklingsverktyg som 
tillsammans möjliggör individuellt anpassade 
lösningar. Lägg dessutom till en öppen 
databasdesign och en flexibel Api-driven web-
servicetjänst, och du får ett system som är otroligt 
lätt att integrera med vilket moln- eller tredje part 
– system som helst, likväl som IoT*-datakällor.

* Internet of Things
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MOBILT AFFÄRSSYSTEM
Jeeves ERPs arkitektur i kombination med kraften 
från det alltid tillgängliga molnet möjliggör anpassad 
skärmuppritning i realtid. Arkitekturen har samma 
responsivitet som en Windowsklient, och den 
interagerar med användaren utifrån vem du är, vilket 
arbete du utför och till och med utifrån storleken på 
skärmen som du använder.

Det står allt mer klart att framtiden för professionell 
databehandling handlar om mobilitet. Jeeves 
arkitektur erbjuder en mobilitetslösning med oändliga 
möjligheter när det gäller att utveckla företagsunika 
och anpassade mobilappar. Den lägger också 
grunden för världens mest funktionsrika mobila 
affärssystem.

SVENSKT AFFÄRSSYSTEM
Vårt affärssystem och dess unika arkitektur har redan 
från grunden konstruerats, av svenska tekniker, för att 
möta behoven hos växande svenska företag. Jeeves 
ERP har utvecklats, supporteras och underhålls av 
lokala industri- och produktexperter.

Vi är inte bara den ledande leverantören av 
svensktillverkad 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 affärssystemsprojekt 
smidigare och effektivare.
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HELTÄCKANDE 
MOLNBASERAT 
ANPASSNINGSBART 
MOBILT 
SVENSKTILLVERKAT 
AFFÄRSSYSTEM
Lägg ihop alla de här kvalitéerna  
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 den totala 
ägandekostnaden för Jeeves ERP 
är den lägsta på hela den svenska 
marknaden.

DITT AFFÄRSSYSTEM, PÅ DITT SÄTT
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SOFTWARE AS A SERVICE

APPLICATION AREAS

Manufacturing Management
Project Management
Supply Chain Management
Financial Management

Sales & Customer Service
Service Management
Product Management

ENTERPRISE FEATURES

Multi Company
ICT
Security Management
MDM
Workflow Management

Localizations
Document Management
Multi-Currency
Multi-Language

PLATFORM AS A SERVICE

Customization
Framework

Site
Repository

Services
Builder

Design
Client

INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

Backup /
Disaster
Recovery

Global
Availability Security Servers Network

Desktop Client Mobile Client

Installation

Provisioning

Monitoring

Reporting

Application 
Administration

*Service Packs

*Hot Patches

Support Incidents 

On Demand 
Education

Self Service
Portal

New Releases &
Maintenance
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FUNKTIONSÖVERSIKT
Jeeves ERP är indelad i olika applikationsområden. Områden med kraftfulla funktioner för flerbolag och koncerner 
samt olika tilläggslösningar och integrationer. 

FUNKTIONER FÖR FLERBOLAG OCH KONCERNER
Med en kärna av robusta funktioner för flerbolag och koncerner kan du tryggt luta dig tillbaka och lita på att 
din organisation får stöd för just era utmaningar - både idag och imorgon. Jeeves ERP kommer enkelt att 
kunna anpassas i takt med att ni lägger till produktlinjer, företag, geografisk spridning och samarbetspartner i 
försörjningskedjan.

Våra flerbolagsfunktioner spänner över hela systemet. Med funktionerna för workflow får du hjälp att bygga 
upp säljprocesser och lansera nya produktlinjer. Alla funktioner i Jeeves ERP går att utöka och anpassa efter de 
komplexa behoven hos just ditt företag. Några funktioner:

• Flerföretag, språk och valutor
• Workflow
• Koncerninterna transaktioner (ICT)
• Dokumenthantering
• Hantering av masterdata
• Säkerhetshanterare
• Lokaliseringar
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PLATTFORMSFUNKTIONER
Funktionerna i Jeeves ERP-plattformen gör det möjligt 
att utforma era företagsunika implementeringar. Du kan 
integrera med andra system, ta fram nya funktioner 
och applikationer samt bygga upp mångsidiga 
workflow och rapporter. Och systemets unika arkitektur 
garanterar att alla anpassningar görs separat från 
standardfunktionaliteten, vilket innebär att det går 
snabbt och enkelt att uppgradera systemet. Några 
viktiga plattformsfunktioner:

• Service builder
• Designklient 
• Site repository
• Ramverk för anpassningar

TILLVERKNING
Tillverkar ditt företag produkter på beställning, till lager 
eller åt processer, eller kombinerar ni olika metoder? 
Oavsett vilket har Jeeves 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. Några av 
produktionsfunktionerna:

• Planering av materialbehov
• Tillverkningsorder, strukturer och operationskedjor
• Planering av finit kapacitet
• Hantering av verkstadsaktiviteter och -rapportering
• Kalkylering

PROJEKT
Jeeves har även stöd för projekthantering 
och projektbaserad tillverkning, med 
kompletterande funktioner för att 
rapportera tid inom ett visst projekt. Det går 
även att hantera framstegsrapporter och 
kostnadsackumulering. Du får den överblick 
och alla de rapporteringsfunktioner du 
behöver för att kunna slutföra projekt 
i tid och inom budgeten. Några av 
projektfunktionerna:

• Projektstrukturering 
• Projekthantering och -uppföljning
• Fakturering för varje milstolpe
• Beräkning och allokering av 

projektkostnader
• Tidrapportering och fakturering



SUPPLY CHAIN  
MANAGEMENT (SCM)
Jeeves 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. 

Modulen för hantering av SCM har tagits 
fram för att ge dig fullständig kontroll 
över, och förbättra ditt samarbete med, 
hela försörjningskedjan på ett smidigt 
sätt. Du kan utöka din verktygslåda med 
tilläggsfunktioner som lagerhantering, 
transportbokning och EDI-funktionalitet 
från våra samarbetspartners. Några av 
SCM-funktionerna:

• Lageradministration och påfyllnad
• 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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EKONOMI OCH REDOVISNING
Jeeves ERP innehåller en komplett verktygslåda 
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 applikationsområdet är helt integrerat med alla 
andra försystem, så som tillverkning, projekt och 
reskontra, samt har stöd för internationell ekonomisk 
redovisningsstandard (IFRS) och uppfyller god 
redovisningssed. Några av ekonomifunktionerna:

• Huvudbok
• Kundreskontra
• Leverantörsreskontra
• Rapportgenerator
• Anläggningsregister
• Automatisk momssättning vid orderläggning 

baserat på varans väg
• SEPA-betalningar och internationella betalningar
• EU-rapportering, m.h.a. periodisk 

sammanställning och Intrastat
• Hantering av omsättningsskatt och checkar för 

den nordamerikanska marknaden
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FÖRSÄLJNING OCH KUNDTJÄNST
Oavsett om du har som mål att hitta nya kunder 
eller hantera dina befintliga på ett bra sätt innehåller 
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 förstärka den här modulen 
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 reslultatprognoser. Några av 
försäljnings- och kundtjänstfunktionerna:

• Hantering av företag, kontakter, aktiviteter (CRM)
• Hantering av kampanjer, leads och 

affärsmöjligheter
• Säljprognoser och rapportering
• Integrering med Outlook 
• Disponibelt saldo / ATP
• Estimator
• Hantering av prissättning och rabatter
• Offerter
• Kundorder

SERVICE MANAGEMENT
Många tillverkare producerar tekniska produkter som 
kräver eftermarknadsservice. Jeeves ERP erbjuder 
en gedigen verktygslåda för servicehantering som 
underlättar vid planering, schemaläggning och 
uppföljning av serviceuppdrag. Med inbyggda 
verktyg för att hantera spårbarhet, avtal, garantier 
och reklamationer kan du hantera eftersläpande 
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 arbetsmiljö för företagets 
servicetekniker. Några av servicefunktionerna:

• Kartläggning, planering och schemaläggning av 
service

• Serviceorder 
• Reservdelar och lager
• Hantering av serviceavtal, garantier och 

reklamationer
• Spårbarhet
• Servicemeddelanden och checklistor
• Support från ett kontaktcenter
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PRODUKTHANTERING
Som produktansvarig har du en strategisk och 
tvärfunktionell roll som kräver insyn i en produkts 
hela livscykel. Med Jeeves verktygslåda för 
produkthantering kan du skapa arbetsflöden för att 
hantera hela lanseringsprocessen för en produkt – 
från planering och konstruktion till kvalitetskontroller 
och tester. Systemet kan leverera felfri 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. Några 
produkthanteringsfunktioner:

• Produktmaster
• Varianthantering
• Attributhantering
• Kostprishantering och prissättning
• Revisionskontroll 

INTEGRATIONER OCH 
KOMPLETTERANDE LÖSNINGAR
Jeeves ERP kan byggas ut med ett antal integrationer och 
kompletterande lösningar. En del av dem är utvecklade 
av Jeeves, andra är byggda i samarbete med ledande 
programvarutillverkare eller specialutvecklade av våra 
produktexperter. I lösningarna används systemets öppna 
arkitektur och plattformsverktyg för att utveckla och 
integrera. Några kompletterande applikationsområden:

• Produktkonfigurator
• Business Intelligence (BI)
• EDI 
• Streckkodshantering och utskrifter
• Transporthantering
• eSales
• eFaktura 
• eAttest 
• Lagerhanteringssystem (WMS)
• Löneutbetalningar
• CAD
• Produktlivscykelhantering (PLM)
• Kundvård (CRM).
• Lager och inköpsoptimering
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ANVÄNDARUPPLEVELSE 
Jeeves ERP levereras med två klienter ur användarperspektiv, vilket dels gör att du kan använda ditt affärssystem 
utifrån dagens behov, samtidigt som du får obegränsade möjligheter för hur du kan använda ditt affärssystem i 
imorgon.

Med Jeeves Desktop Client får du alla grundläggande 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, sambandsbaserade och aktivitetsstyrda 
affärssystemsappar 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 tillsammans en modern och framtidssäker lösning för ditt ERP-system, 
tack vare den kraftfulla Jeeves-arkitekturen 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 lösningen utan och innan, 
någon som redan har sett den implementeras på andra företag och sett varje 
liten funktion användas av mängder av användare. Våra applikationskonsulter 
har stor erfarenhet av alla funktioner i vårt system, och de har arbetat på den 
svenska marknaden i nästan 25 år.

Vi på Jeeves vill att alla våra kunder ska lyckas så bra som möjligt. 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.

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 med 
omfattande kunskaper om programvaran, plattformen och infrastrukturen. 
Miljön där ditt affärssystem finns är säker, högpresterande och tillgänglig. 
Supportproblemen blir färre och du ser snabbare fördelarna med att 
uppgradera oftare. Och när du frigör IT-resurser och budgetutrymme som 
tidigare har lagts på lokal infrastruktur och 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 produktutvecklingsprocess.
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Jeeves ERP V5Jeeves ERP V5
VERKTYG FÖR IDAG

TEKNOLOGI FÖR IMORGON
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ÖVERSIKT
LANSERING V5
INNOVATIV. INSTINKTIV. 
INSPIRERANDE.
  
Det är ord som vi använder för att beskriva nya 
Jeeves ERP version 5.0. Den nya versionen har 
instinktiva verktyg som du kan använda redan i dag, 
förstärkta med innovativ teknologi som förbereder 
ditt affärssystem för morgondagens utmaningar.

IDAG
Vad behöver våra kunder i dag? Dels behöver ni 
de specifika funktioner ni har efterfrågat, dels ett 
enklare och mer användarvänligt affärssystem. Ett av 
de vanligaste skälen till att ett företag väljer Jeeves 
ERP är att det enkelt går att anpassa och utforma 
lösningen så att den passar företagets rutiner och 
processer. Men den stora flexibiliteten kan också 
innebära svårigheter. I version 5.0 försöker vi 
balansera systemets obegränsade möjligheter med 
en mer intuitiv användarupplevelse.

Version 5.0 innehåller en helt ny Windowsklient,  
som kompletteras med mer än etthundra 
funktionsförbättringar – både stora och små. En del 
av förändringarna handlar om att minska antalet 
steg i de vanligaste arbetsflödena, ta bort onödiga 

data och göra det enklare att växla mellan uppgifter. 
Andra förändringar handlar om att leverera exakt de 
funktioner som våra kunder har efterfrågat, som en del 
i vår kunddrivna utvecklingsprocess. Det här är några av 
de viktigaste funktionerna i version 5.0, utöver den nya 
desktopklienten:

• Vi har tagit fram en produktkonfigurator som 
automatiserar processerna med att skapa en 
konfiguration, offert, struktur, operationer och 
kalkylpriser för variant eller  orderunika produkter. 

• Det finns ett mer systemomfattande upplägg för 
koncerninterna transaktioner (ICT). Du kan 
låta flera enheter och lagerställen ses som en del 
av funktionen för disponibelt-att-lova (ATP), och du 
kan använda mer flexibla ICT-funktioner vid inköp, 
order, leverans och fakturering över en global 
försörjningsskedja.

• Det finns kraftfullare verktyg för 
eftermarknadstjänster som kreditkontroll, 
separata leverans- och installationsadresser samt 
en helt ny mobil serviceapp. 

• Det finns bättre stöd för olika tillverkningsmiljöer 
och produktionsfilosofier, bland annat bättre stöd 
för projektbaserad tillverkning och skotthantering.

• Förbättrad ekonomihantering ingår i den 
nya versionen. Det innefattar lageromvärdering 
av föråldrat lager, hantering av befarade 
och konstaterade kundförluster, avancerade 
betalningstjänster inom SEPA-området samt 
förbättrad EU-rapportering och momsrapportering.
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• Det finns uppdaterade integrationer och 
funktioner för en rad olika tillvalsprodukter, 
bland annat EazyStock, Easy WMS, eSales, eAttest 
och eFaktura.

• Integration med SQL Server Reporting 
Services, som redan finns tillgänglig i Jeeves 
teknologistack.

De här funktionerna täcker dagens behov på ett bra 
sätt. Men hur blir det i framtiden?

IMORGON
Du litar förstås på att vi som affärssystemsleverantör 
framtidssäkrar dina applikationer. Såvida du inte 
jobbar på IT-avdelningen behöver du inte fundera 
särskilt mycket på databehandlingens framtid. 
Men vi tänker på den varje dag. De senaste tio 
åren har nämligen varit minst sagt omvälvande för 
programvaruindustrin.

Vi har sett minidatorer ta över efter stordatorer, 
klient-server-lösningar ersätta minidatorer och tunna 
klinter och webbläsare ersätta tillämpningar med 
Windows-klienter. I dag är det molnbaserade och 
mobila lösningar som håller på att omvandla dagens 
datorhantering – men på ett sätt som ännu ingen har 
upplevt.

I version 5.0 förenar vi molnfunktionerna från version 
4 med en helt ny mobilklient. Med hjälp av den 
här klienten kan vi dra nytta av den högintelligenta 
arkitekturen i Jeeves ERP och snabbt utveckla egna 

mobila affärssystemsapplikationer. Den första är en 
app för mobil fältservice.

Men version 5.0 handlar inte bara om att bygga 
ut ditt system med mobila tillämpningar. Vi blickar 
ännu längre framåt. Tänk på hur du själv använder 
datorer privat i dag. Många av oss utgår nästan 
uteslutande från mobila enheter. Hur påverkar det vår 
professionella datoranvändning? Om vi även väger in 
Big Data, maskininlärning och framväxten av Internet 
of Things (IoT), står det klart att vi måste tänka om 
och tänka nytt när det handlar om att driva företag.

De företag som utvecklar programvara befinner 
sig i dag vid ett vägskäl. Inför utvecklingen av 
framtidens produkter måste vi ta ställning till 
molnet och mobilitet. Räcker det att komprimera 
en webbläsarbaserad klient så att den passar även 
i mobila enheter? Eller behövs det något nytt som 
ersätter PCns skrivbord när den en dag blir föråldrad?

Vi har valt väg. Därför har vi låtit bli att vidareutveckla 
webbklienten i version 5.0, och vi har i stället gått 
över direkt till en ny och förbättrad Windows-
klient samt lanserat en mobil klient. Framtidens 
programvara kommer att bestå av specifika 
applikationer  för varje enhet – applikationer som 
förändras beroende på vem man är, hur stor skärm 
man använder och vilket slags arbete man ska utföra. 

När du väljer oss väljer du en leverantör med en av 
de mest innovativa arkitekturerna i industrin – och en 
tydlig framtidsvision.
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DETALJER 
LANSERING V5
FUNKTIONER FÖR 
FLERBOLAG OCH KONCERNER
  
KONCERNINTERNA TRANSAKTIONER (ICT)
Med Jeeves ICT kan komplexa och geografiskt 
utspridda företag fungera som en enda enhet i 
arbetet mot kunder. I version 5.0 har vi gjort stora 
förbättringar av Jeeves ICT.

Flexibel prishantering
Redan från start kan Jeeves ICT beräkna orderpriser 
baserat på den prislista som används inom den 
levererande affärsenheten. Jeeves ICT innehåller 
även flexibla mappningsverktyg som gör det 
enklare för företag att kontrollera sina marginaler. 
Du kan beräkna priser genom att ange en 
procentandelsberäknad ökning av försäljningspriset, 
nettopriset, priset på den levererade kundordern eller 
de faktiska kostnaderna. 

I version 5.0 introducerar vi också en ny pristyp. 
Pristypen hämtar koncerninterna priser från det 
levererande företaget utan att behovet att underhålla 
koncerninterna priser i respektive försäljningsbolag. 
Du kan även lägga till en allmän prisjustering, upp 

eller ner samt ange varifrån orderpriset ska hämtas. De 
här förbättringarna minskar risken för att en ICT-order 
ska registreras med nollpriser.

Handelskurser för flera valutor
I version 5.0 av Jeeves ICT kan du underhålla och 
hantera fasta överenskomna växelkurser för varje valuta 
vid handel mellan olika affärsenheter.

Loggning
I Jeeves ICT loggas ändringar på orderrader automatiskt, 
oavsett om det handlar om pris, leveransdatum, antal 
eller orderstatus. De nya funktionerna i version 5.0 
innebär att specifika förändringar av ICT-orderraderna 
lagras i en ny ändringslogg. Den här förbättringen gör 
att du enklare kan spåra och visa specifika ändringar 
på kundorderrader. Den nya loggfunktionen påminner 
mycket om den befintliga som gäller för orderhuvud, 
men nu kan du välja att aktivera den för enbart ICT-
ordrar, ICT-kundordrar, ICT-leveransordrar eller för en 
kombination av olika ordertyper.

Skapa inköps- och tillverkningsordrar 
automatiskt
I version 5.0 går det att skapa inköps- och 
tillverkningsordrar automatiskt i den levererande 
enheten. Du kan aktivera skapandet av order när 
lagersaldot underskrider den beställda mängden och 
anskaffningssättet för artikeln är inställt på inköp eller 
tillverkning mot behov i den levererande enheten.
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Skapa ICT-ordrar via multipla noder i 
försörjningskedjan
I version 5.0 går det att skapa ICT-orderrader i flera 
led, för multipla noder i en försörjningskedja. Du 
kan aktivera att en ny ICT-order skapas när en ICT-
orderrad konfigureras att levereras från ett annat 
företag för den levererande kundorderraden. 

Nytt program för artikelsaldon i 
flerbolagsmiljöer
Vi har skapat ett nytt program som heter Visa 
lagersaldo från ICT-lager. Du kan använda det för att 
visa och söka i lagersaldon på olika lagerställen inom 
en hel koncern. 

Förbättrad bristkontroll för ICT-ordrar
I orderplaneringsprogrammet har funktionen för 
bristkontroller förändrats så att den även innehåller 
ICT-levererande kundorder, och inte längre bara 
säljordrar.

*Mer information finns i databladet till Jeeves ITC. Du hittar det 
på www.jeeveserp.com. 

DOKUMENTHANTERING
I version 5.0 går det nu att bifoga dokument till 
checkrutinen samt uppdragsfakturarutinen.

HANTERING AV HUVUDDATA
Version 5 förstärker dina möjligheter att addera 
din egen logik till prenumerationsproceduren. Den 
här förbättringen hjälper dig att implementera en 
procedur där du kan modifiera, infoga eller ta bort 
uppgifter om den kopierade posten både före och 
efter att replikeringen är klar.

LOKALISERINGAR
Den nordamerikanska marknaden
I version 5.0 har vi förbättrat lokaliseringslösningen 
för den nordamerikanska marknaden. Bland 
uppdateringarna finns bättre checkmallar med 
talonger l samt möjlighet att göra återutskrift av 
checkar (med samma checknummer). Version 5.0 
innehåller också ett nytt program för manuella 
checkar som inte är kopplade till en faktura samt ett 
nytt betalningsformat för ACH (Kanada).
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WORKFLOW
Aktivitet för e-post
I den förra versionen lanserade vi ett 
mappningsverktyg för SQL-villkor. I version 
5.0 kan du använda mappningsverktyget för 
att konfigurera e-postaktiviteter. Du kan skicka 
e-post till personer som är registrerade  som  
medarbetare eller kontaktperson, till grupper av 
personer och till manuellt angivna e-postadresser. 
Det går även att extrahera data från systemet och 
infoga dem i e-postmeddelanden tillsammans 
med en standardämnesrad och brödtext för 
e-postmeddelandet.

PLATTFORMSFUNKTIONER
  
SERVICE BUILDER 
Som ett komplement till ditt Jeeves affärssystem kan 
Jeeves Service Builder (JSB)  hjälpa dig att skapa och 
publicera webbtjänster som på ett konsekvent sätt 
kommunicerar med system och datakällor från tredje 
part.

Version 5.0 innehåller följande färdigpaketerade 
resurser för JSB:

• Filöverföring via ftp/sftp för att skicka och läsa 
filer via olika ftp-format (används även i vår 
integration med EazyStock)

• REST API för interaktion med webbtjänster 
(används även av kunder som integrerar med 
godsspårningstjänster)

• Aviseringar till mobila enheter (används även av 
Jeeves mobila klient)

• e-post för e-postaviseringar (används i de flesta 
integrationer för att signalera aviseringar) 

• Xpath för att läsa xml-filer (används även för att 
importera data i xml-format till Jeeves) 

• Lucene som kan användas till för globala 
textsökningsfunktioner i Jeeves (används i 
applikationer med eSales).

Använd SQL mappningstyget för att konfigurera aktiviteter 
för e-post.
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DESIGNKLIENT 
Version 5.0 innehåller nya förbättringar av 
Jeeves designklient, som numera är den centrala 
applikationen för anpassningar av dina Jeeves-
programmen, vare sig det är för mobila appar eller 
desktopklienten.

Via ett WYSIWYG-gränssnitt kan du enkelt dra och 
släppa formulärobjekt i en programlayout styrt utifrån 
ett med konsistensregelverk. När en programdesign 
är klar går det att publicera den för en viss 
användare, roll eller grupp av användare –ändringar 
slår igenom så fort programmet har laddats om igen.

Samtliga delar för både de mobila och stationära 
gränssnitten är inbyggda i Jeeves designklient. Det 
innefattar program, instrumentpaneler, widgetar 
och grafer. För att göra det enklare att återanvända 
programdesigner från tidigare versioner har vi 
förbättrat rutinen för automatisk generering så att 
den har stöd för designobjekt och egenskaper från 
den klassiskaklienten – bland annat ramar, justerbar 
formulärstorlek, fältstorlek och placering av ledtexter. 
Användaren kan alltså välja mellan att behålla det 
klassiska användargränssnittet, gå över till det mer 
moderna användargränssnittet eller kombinera 
element från båda gränssnitten.

SITE REPOSITORY
Format i utskrifter
I version 5.0 har fältformatsinställningarna för 
utskrifter flyttats till Site Repository. Från och med 

nu hanteras inställningarna på en enda plats 
via en dialog. Den här förbättringen förenklar 
formathanteringen mellan olika dimensioner, till 
exempel olika användargrupper. Den omfattar format 
som data, basvaluta, utländsk valuta och numeriska 
värden.

TILLVERKNING
  
TILLVERKNINGSORDRAR  
Version 5.0 innehåller en ny funktion för att uppdatera 
lagerställe för materialreservationer. Dessutom går 
det att skapa en intern kund- och inköpsorder för 
hantering av transport och förflyttning mellan olika 
platser. Med den nya funktionen kan du även hantera 
leveransen av delarna till den nya platsen, och 
hantera leveransen av den färdigställda produkten 
tillbaka till ursprungsplatsen.

Det går även att prioritera bokningen av 
materialreservationer efter datum:

1.) mottaget leveransdatum 
2.) bäst föredatum eller
3.)  registreringsdatum

STRUKTURREVISION 
Strukturrevisionen för manuellt registrerade 
tillverkningsorder hämtas nu enligt startdatumet på 
tillverkningsordern.
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DISPONIBELT ATT LOVA (ATP) 
I version 5.0 kan du välja vilket nettobehovsresultat 
som ska användas i en ATP-fråga. Du kan 
även kontrollera den föreslagna kvantiteten på 
tillverkningsordern genom att välja antingen ATP-
frågan, den beräknade orderkvantiteten eller det 
faktiska behovet (strukturen).

SHOPFLOOR 
När du använder funktionen för ”rapportera bunt” går 
det nu att rapportera använt och kasserat material 
utöverutfört arbete. 

Systemet visar en varning om operatören försöker 
rapportera mer material än vad som finns i lager på 
batchen.

SKOTTHANTERING 
Version 5.0 innehåller ett stort antal förbättringar 
för projektbaserade tillverkare och generell 
projekthantering. 

PROJEKTHANTERING  
  
PROJEKTTILLVERKNING
Version 5.0 innehåller ett stort antal förbättringar 
för projektbaserade tillverkare och generell 
projekthantering.

Betalningsplaner och milstolpefakturering
I version 5.0 finns det ett program för att registrera 
betalningsplaner. Betalningsplanen används för att 
skapa à conto-poster som ska faktureras. Det går att 
koppla posterna till projektmilstolpar, vilket gör att du 
kan fakturera utifrån de stolpar som har uppnåtts. 
Alla kundorderrader, inköpsorderrader och 
tillverkningsorderrader som har ett projekt-
id kopplat till sig kan i sin tur kopplas till en 
projekttillverkningsmilstolpe för hantering av 
faktureringen.

Projektofferter
När du tar fram en offert kan du nu skapa ett projekt 
och koppla det till en befintlig betalningsplan. 
Funktionen guidar dig genom alternativen och du får 
hjälp att göra uppdateringar i betalningsplanen. 

 Skapa kundorder från en offert
Du kan lägga till information som hjälper dig att 
skapa rätt typ av kundorder från en projektoffert. Om 
lagerstället exempelvis är inställt som projektlager 
utförs en kontroll i systemet för att säkerställa att alla 
kundorderrader har ett projekt-id registrerat.
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MRP för projekt
I version 5.0 finns det en ny funktion som gör att 
du kan köra MRP för ett enda projekt. En anmodan 
om inköp, tillverkning eller lagerflytt till projektlagret 
skapas vid behov.

Projektlager
I vår nya version kan du kontrollera vilka 
tillgängligaartiklar som finns  för produkten som ska 
tillverkas. 

Lagerflyttning
Nu kan du begära material från och till särskilda 
hyllor. Efter begäran om lagerförflyttning kan du 
sedan utföra en manuell lagertransaktion.

Stänga lagersaldoposter
Det finns en ny funktion för att ta bort alla 
lagersaldoposter från det aktuella projektet. Kontroller 
utförs av systemet för att säkerställa att projekt- och 
saldoposterna är stängda innan uppgiften utförs.

Flytta tillverkningen
I version 5.0 kan du ändra platsen för en 
tillverkningsorder.

Projektrapportering och analyser
Version 5.0 innehåller ny funktionalitet med 
information om resurser som har förbrukats jämfört 
med intäkter och projektprognoser.

Projektmodulen i version 5.0 har en ny nod för uppskattning/prognos. 
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STANDARDPRISLISTA FÖR TJÄNSTER
I version 5.0 går det att koppla en standardprislista 
för tjänster till en eller flera kunder. Prislistan kommer 
upp som förslag när du ska registrera nya uppdrag 
för den aktuella kunden.

FAKTURERA PERIODISKT UPPDRAG
Vi har lagt till en prisomvandlingsfaktor och en 
prisenhetsfaktor i fakturamallraderna när du fakturerar 
för periodiskt uppdrag. Den här förbättringen 
efterliknar bättre funktionaliteten för kundorder.

Paketartikel på fakturamallsrader
Det går att använda paketartiklar i mallen för 
periodisk fakturering. Du kan skapa och ändra 
artikeldetaljerna på samma sätt som i en kundorder.

UTGIFTER
Artikelstatus
En artikels status kontrolleras mot kostnaderna för att 
förhindra kostnadsrapportering av artiklar som har 
utgått eller inte får säljas.

Prissättning
Prissättningen av kostnader utförs nu på samma sätt 
som prissättningen av artiklarna i en kundorder.

Kontodelar
Kontodelarna för utgifter hämtas nu i första hand från 
projektet, eller sekundärt från signaturen. Om inget 
värde finns så kommer ingen kontodel registreras för 
utgiften.

AUTOMATISKA PRISUPPDATERINGAR
I version 5.0 kan du automatiskt uppdatera en 
artikel i mallraden för en periodisk- eller existerande 
preliminär faktura med det nya priset för en produkt.

PRELIMINÄRA FAKTUROR
Förhandsgranskning
Nu går det att förhandsgranska preliminära fakturor 
före utskrift. I tidigare versioner gick det bara att göra 
det om statusen var 50: ”Klar för fakturering”.

Behörig attestering
I version 5.0 går det bara att koppla en behörig 
attestant till ett projekt om hon eller han har en 
signatur som är giltig att använda.

Huvudprojekt
Nu kan du visa ett huvudprojekt-id som en 
rullgardinsmeny. Du kan ange om du vill se enbart 
namnet eller både id-numret och namnet på varje 
huvudprojekt i menyn.

ID för ett huvudprojekt kan visas som en rullista. 
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SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT
  
KOMPLETT LAGERHANTERING
Begäran om lagerflyttning
Version 5.0 innehåller ett nytt program som gör 
att du kan registrera en begäran om lagerflyttning 
manuellt. Det kan handla om en flyttning inom samma 
lagerställe eller mellan två olika lagerställen. Dessutom 
finns det en funktion som gör att lagerpersonal kan 
göra lagerflyttningen via en flyttningsbegäran.

Bokning
Om du har ett projektlager kommer bokning för både 
kundorder och materialreservationen ta hänsyn till 
projektid. 

Fysisk inventering
I version 5.0 har logiken för den fysiska inventeringen 
utökats så att du kan räkna på ett specifikt projektlager.

INKÖP

Belopp för hemtagningskostnad
Vi har lagt till ett nytt fält för att hantera 
hemtagningskostnader som belopp. I tidigare 
versioner beräknades hemtagningskostnaderna 
som en procentsats av inköpspriset. Det 
innebar ofta en prisskillnad i fall då den verkliga 
hemtagningskostnaden som fakturerades från 
leverantören skilde sig från den beräknade 
hemtagningskostnaden.

Beräkna förädlingskostnad vid lagerflyttar
Ett nytt fält i programmet Lagerställen gör att du kan 
ange när extra kostnader (förädling) ska beräknas och 
läggas till i inleveransvärdet vid lagerflyttar.

Upplupen royalty
En royalty är en användningsbaserad betalning 
från den ena parten (licenstagaren) till en annan 
(licensgivaren) för den fortsatta rätten att använda en 
resurs, till exempel immateriella rättigheter. Royaltyer 
är normalt sett en procentsats av brutto- eller 
nettointäkterna som uppstår när man använder en 
resurs, eller ett fast pris per enhet för en artikel som 
säljs.

I Jeeves definieras royalty per artikel, varugrupp eller 
leverantör. Oavsett om licenstagaren köper artiklar 
regelbundet betalas royaltyn kvartalsvis, halvårsvis 
eller årsvis till licensgivaren. I den nya versionen har vi 
lagt till ytterligare funktioner för att kontera upplupen 
royalty.

Version 5.0 stöder manuella lagerförfrågningar 
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LEVERANSER

Leveransadress
I version 5.0 har vi lagt till två nya fält i 
adresspecifikationen. Du kan använda fälten för att 
ange mer detaljerad information om var eller hur en 
leverans ska göras. Dessutom dyker leveransadressen 
upp i kundorderhuvudet när du ska ange eller 
uppdatera en kund eller leveransplats.

Leverans
Vi har infört ett nytt fält för leverans-id för 
orderpackning och kolliposter. När du skriver 
ut packning- eller proformarapporter får du en 
utskrift per leverans-id som skickas med de olika 
transportörerna eller lastbilarna.

Kreditkontroll
Vid kreditkontroller ingår värdet av den öppna 
serviceorder i kreditgränsen. I version 5.0 
kan du ändra en parameter för att utelämna 
serviceordervärdet.

Fråga om disponibelt att lova (ATP) från en kundorder
Via en parameter kan du aktivera en ATP-fråga vid 
validering av antalsfältet för en kundorderrad. Frågan 
körs för tillverkade artiklar och paketartiklar. Du kan 
även köra ATP-frågan med hjälp av funktionsknappen 
på kundordern.

EKONOMI OCH 
REDOVISNING
  
Inom området för ekonomi och redovisning har vi 
fortsatt med att förenkla arbetsprocesser och utveckla 
nya funktioner som förbättrar analyser av de finansiella 
siffrorna. Vi har byggt vidare på förbättringarna i 
version 4 och gjort momsredovisningen och EU-
rapporterna ännu bättre.

Eftersom det svenska Bankgirot tar bort betalningar 
i euro måste alla svenska banker övergå till 
bankstandarden ISO20022. Version 5.0 har fullt stöd 
för ISO20022-standarden.

REDOVISNING

Finansiella rapporter i redovisningen
I version 5.0 har vi lagt till den färdigintegrerade 
funktionen Microsoft Reporting Services i Jeeves-
klienten. Med hjälp av den funktionen har vi infört 3 
rapporter, en resultaträkningen balansräkning samt en 
huvudbok Rapportens utformning är kopplad till en 
procedur i databasen som samlar in alla data. Det är 
enkelt att anpassa rapporten så att den följer en viss 
bransch- eller landsstandard.

Kopiera verifikation
I programmet för manuella verifikationer kan du nu 
kopiera en befintlig verifikation med konto, kontodelar 
och belopp. Den nya funktionen underlättar när du 
har återkommande verifikationer, till exempel löner, 
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där huvuddelen av kontostrukturen är likadan och du 
bara behöver göra mindre justeringar.

Momsrapporter och EU-rapporter
I version 5.0 finns det fler kriterier för att kunna välja 
momskod för en order automatiskt. Det finns även 
fler kriterier för att välja vilken text som ska stå på 
fakturorna när du säljer varor momsfritt. Funktionen 
som ställer in momskod automatiskt känner även 
av om det finns momsbefriade områden inom ett 
land, till exempel Åland. Om du är momsregistrerad 
i flera länder kan du nu enkelt ställa in 
momsrapporteringsenheten för den aktuella kunden. 
I tidigare versioner behövde du ha en lagerplats i 
landet där du rapporterar moms. I version 5.0 kan 
du även välja att motboka en redan rapporterad och 
momsavräknad momsrapport.

KUNDRESKONTRA

Kravavgift
EU har utfärdat ett direktiv som ska hjälpa små 
och medelstora företag att hantera kredittider och 
försenade betalningar. Det innebär att leverantörer 
får lägga på en avgift på 450 SEK för försenade 
betalningar. I tidigare versioner kunde du lägga till 
avgiften på nästa order. Då det är osäkert om det 
blir en nästa order för kreditsvaga kunder, kan du i 
version 5.0 även lägga till avgiften på räntefakturan.

Befarade och konstaterade kundförluster
I version 5.0 av Jeeves ERP har vi lagt till en mycket 
efterfrågad funktion för befarade och konstaterade 

kundförluster. Nu kan du markera fakturor som 
befarade och bokföra dem på kontot för osäkra 
fordringar, om chansen för att du ska få betalt är liten. 
Senare kan du gå tillbaka och bekräfta dem som 
konstaterad kundförluster, eller återföra delar av eller 
hela betalningen i samma program.

Importera betalningar i ISO20022 XML 
Standard, Camt.054
I version 5.0 kan du importera betalningsfiler för 
kundfakturor från banker och debetaviseringar i 
Camt.054-format. Filerna importeras som vanligt med 
arbetstabellen för definition och import av externa 
data. Resultatet av importen finns i programmet 
Kvittenser för inbetalningar.

Enklare matchning av inbetalningar på fil
Version 5.0 ger bättre översikt över importerad 
betalningsinformation. Nu är det enklare att med 
hjälp av information från fakturor och kundnummer 
matcha fakturor manuellt.

Programmet för befarade och konstaterade kundförluster 
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Utökad valmöjlighet vid SEPA-betalningar 
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Bankinformation tillagd till valutakoderna
För att du ska kunna hämta rätt bankinformation i 
fakturamallarna finns det nu fält för SWIFT och IBAN 
i programmet för valutakoder. Om en utländsk eller 
svensk kund faktureras i en annan valuta än svenska 
kronor går det att hämta IBAN- och SWIFT-koderna 
från valutakoden.

LEVERANTÖRSRESKONTRA

SEPA-betalningar
Sedan version 3 av Jeeves ERP har du kunnat välja att 
skicka betalningar i euro (SEPA). Eftersom det svenska 
Bankgirot tar bort betalningar i euro måste alla 
banker övergå till bankstandarden ISO 20022. Vi har 
vidareutvecklat ISO 20022-formatet för att hantera 
både inhemska och utländska betalningar. Dessutom 
har vi lagt till returkvittot Camt.054, dels för att 
hantera import av leverantörs- och kundbetalningar 
från bankerna, dels för att göra det lättare att skapa 
bankkontoutdraget Camt.053.

Information om utlandsbetalningar
Som ett led i att förenkla Jeeves har vi flyttat 
all betalningsinformation till samma nod i 
leverantörsprogrammet. Dessutom har vi lagt till 
valutakod och SWIFT-kod för att du enklare ska 
kunna avgöra vilket bankkonto du ska använda för 
betalningar i alternativa valutor.

Förbättrad import av leverantörsfakturor
I tidigare versioner avbröts importen av 
leverantörsfakturor om en faktura ansågs vara 
felaktig. I version 5.0 av Jeeves ERP är det bara den 
felaktiga fakturan som stoppas – resten av fakturorna 
importeras. 

Ej avdragsgill moms
I skattedeklarationen i vissa länder måste du visa den 
ej avdragsgilla delen av momsbeloppet. I version 5.0 
kan du rapportera det. Systemet lagrar skillnaden 
mellan det beräknade momsbeloppet och det 
bokförda momsbeloppet på leverantörsfakturan.
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Importera betalningar i ISO20022 XML 
Standard, Camt.054
I version 5.0 kan du importera betalningsfiler för 
kundfakturor från banker i Camt.054-format. Filerna 
importeras som vanligt m.h.a arbetstabellen för 
definition och import av externa data. Resultatet 
av importen finns i programmet Kvittenser för 
inbetalningar.

Motboka en leverantörsbetalning
I version 5.0 kan du motboka en 
leverantörsbetalningsjournal. Motbokningen 
återställer leverantörsfakturan till den tidigare 
godkända statusen och skapar en motbokad 
verifikation av originalverifikationen. Den här 
funktionen fanns redan i tidigare versioner av 
kundreskontramodulen.

Varor på väg
I tidigare versioner gick det att söka fram varor på 
väg och göra en manuell bokning i redovisningen. 
I version 5.0 går det i stället att köra en journal 
som bokar ändringarna enligt knteringsreglerna. 
Verifikationen motbokas under nästföljande månad.

eApproval
Funktionsknapparna Godkänn och Avslå
I programmet för leverantörsfakturor har vi lagt till 
två nya funktionsknappar för att godkänna eller avslå   
en faktura som distribueras i en attestkedja. Du kan 
använda dem i stället för motsvarande knappar i 
webblösningen.

Matcha med följesedelnummer
När du utför automatisk matchning av faktura på 
radnivå kan du nu använda ett följesedelnummer som 
matchar fakturaraderna med levererade orderrader. 

Belopp i basvaluta
I Workflows att-göra-lista har vi lagt till en ny 
standardkolumn för fakturabelopp i basvaluta.

Preliminära konteringar
I programmet för granskning av leverantörsfakturor 
har vi lagt till en inbäddad lista för preliminära 
konteringar. I tidigare versioner visades den här 
informationen i en nod.

Överföra fakturor till granskning
I programmet för preliminära importerade 
leverantörsfakturor som inte går att importera för 
granskning har vi lagt till en knapp som gör att du 
kan överföra korrigerade eller uppdaterade fakturor 
till granskningsprogrammet.

I v 5.0 kan du bokföra varor på väg
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Avisering om saknad kontodel  
I formuläret för preliminära konteringar visas nu en 
varning om du försöker spara när en obligatorisk 
kontodel saknas.

Importparameter
I version 5.0 finns det en ny parameter för att avgöra 
om fakturan har registrerats manuellt eller om den 
har tolkats eller importerats. Med hjälp av den nya 
parametern kan du avgöra om vissa fält kommer att 
uppdateras automatiskt eller inte.

SERVICE OCH 
EFTERMARKNAD  
  
SERVICEORDRAR 
Copy Service Order 
Kopiera serviceordrar
Nu finns det en ny funktion för att skapa en kopia av 
en serviceorder. När du skapar en kopia genomförs 
en kreditkontroll, och du kan även skapa en 
kreditserviceorder. 

Kreditkontroll
I version 5.0 lanserar vi en kreditkontroll för 
registrerade serviceordrar. Kunden uppdateras 
med värdet på den öppna serviceordern och 
kontrollen genomförs för de samlade kundorder- och 
serviceordervärdena. Samma kontroll genomförs 
också när serviceordern stängs.

Det finns även en ny funktion för att återställa 
serviceorderhuvuden med korrekta eller uppdaterade 
belopp.

Standardprislista för tjänster
När du fakturerar service via uppdragsfakturering 
finns det i version 5.0 en standardprislista för tjänster 
kopplade till kunden som föreslås vid registrering av 
nya uppdrag. 
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Serviceordertyp
I tidigare versioner gick det inte att ändra 
serviceordertyp för en serviceorder. Tanken med den 
funktionen var att minska problemen när man skapar 
serviceordernummer utifrån nummerserierna för 
serviceordertyper. Vi har nu förbättrat funktionen så 
att du kan växla mellan serviceordertyper som inte 
är kopplade till en viss nummerserie. Det finns också 
en ny parameter som du kan ställa in för att hämta 
en nummerserie från en standardserviceordertyp 
– oavsett vilken typ som registreras när du anger 
serviceordern.

Skapa tillverkningsordrar
Vi har förbättrat den befintliga funktionen för 
att skapa inköpsordrar så att du kan skapa 
tillverkningsordrar för artiklar som tillverkas efter 
behov. Du kan också skapa en anmodan för en 
tillverkningsorder.

Aggregerad data
I serviceorderhuvudet kan du nu se samlade belopp 
för följande värden:

• Ordervärde inklusive moms, bas
• Ordervärde inklusive moms, valuta
• Nedlagd tid
• Total rapporterad tid
• Ordervärde, bas
• Ordervärde, valuta
• Kalkylkostnad, bas
• Kalkylkostnad, valuta. 

Aggregerad data på kund På kundbilden kan du nu
se följande summerade belopp från serviceorder:

• Serviceordervärde, bas
• Serviceordervärde inkl moms, bas
• Serviceordervärde som betalare, bas
• Serviceordervärde inkl moms som betalare, bas

RESERVDELAR OCH LAGER 
Prioritet för lagerställe 
Vi har infört ny prioritet som hjälper dig att få 
lagerställe på en serviceorderrad:

• Lagerställe från programmet Servicetekniker 
• Lagerställe från programmet Serviceansvariga 

(som är kopplad till serviceteknikern)
• Lagerställe från programmet Serviceansvariga 

(på serviceorder)
• Lagerställe från programmet Systemuppgifter/

eget företag.
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RABATT VID UPPDRAGSFAKTURERING
Rabatten som tillämpas för serviceorderraden 
överförs nu till en rapporterad aktivitet om du 
använder uppdragsfakturering.

LEVERANS- OCH 
INSTALLATIONSADRESSER
I version 5.0 läses leveransadressen in till 
serviceorderhuvudet när du anger eller uppdaterar 
ett kund-id. 

Vid utleverans uppdateras dessutom 
serienummerhanterade artiklar med leveransadressen 
från kundordern.För serienummerhanterade artiklar 
går det nu att lägga till en installationsadress 
manuellt. Leverans- ellerInstallationsadressen laddas 
till serviceorderhuvudet när du anger serienumret.

MASTERSERVICEORDRAR
Version 5.0 innehåller ett nytt 
masterserviceorderprogram. Med det kan du hantera 
flera serviceorder på en gång. Du kan till exempel 
använda masterserviceordernumret för att stänga 
flera relaterade serviceorder samtidigt.

Det nya programmet för masterserviceorder.
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APP FOR MOBIL FÄLTSERVICE  
Jeeves app för mobil fältservice passar för alla företag 
med fälttekniker. Det är en inbyggd iOS-app som 
har skapats med vår toppmoderna klient för mobil 
design, till skillnad från andra appar från tredje part. 
Det handlar inte om en app som klarar av att läsa, 
integreras med eller synkroniseras med Jeeves ERP – 
utan själva appen är Jeeves ERP.

All information och all data som kommer till och 
lämnar appen blir realtidstransaktioner i systemet. 
Förutom dess moderna arkitektur ger appen många 
fördelar för din serviceverksamhet, bland annat 
snabbare tid för fakturering, förbättrade marginaler, 
bättre datakvalitet samt en mer professionell och 
modern arbetsmiljö för dina servicetekniker.

Några av funktionerna:

• Inbyggd ios-funktionalitet
• Serviceorderlista
• Rapportera arbetstid
• Rapportera material
• Logg med fältserviceanteckningar
• Servicehistorik, garantier, ritningar m.m.
• Skicka pdf-dokument och rapporter
• Kommunicera med kontorets administration 
• Bilddokumentation
• Stöd för signaturer
• Snabb och anpassningsbar implementering
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Appen visar 
alla öppna 
service order 
för tekniker, 
sorterad på 
prioritet, 
typ, datum. 
Användaren 
kan också 
snabbt söka på 
order i sökfältet. 

Dina anställda på 
fältet kan effektivt 
registrera sin 
faktureringsbara 
tid genom att 
välja de tidkoder 
och aktiviteter 
som du lagt upp 
på uppdraget i 
Jeeves ERP. 

*Mer information om den här lösningen hittar du i produktdatabladet.
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INTEGRATIONER OCH 
TILLÄGGSPRODUKTER
  
PRODUKTKONFIGURATOR
Som del av Jeeves ERP version 5.0 har vi släppt 
en egen tilläggsmodul till Jeeves ERP: Jeeves 
produktkonfigurator. Den nya och helt integrerade 
produktkonfiguratorn hjälper dig att minska 
kostnader, fel och tid för att skapa orderunika 
produkter som dina kunder föreställt sig.

Jeeves produktkonfigurator är till för Jeeves 
ERP-kunder som vill automatisera processerna 
för fakturering, planering och tillverkning av 
varianthanterade, orderunika produkter. Oavsett 
om du tillverkar mot order, monterar mot order, 
konstruerar mot order, plockar mot order, eller 
köper mot order, kan du ha nytta av Jeeves 
produktkonfigurator. Med den kan du modularisera 
och strukturera produkterna så att de kan 
konfigureras av dina säljare – eller till och med av 
kunderna – med giltiga alternativ och villkor.

Några av funktionerna:

• Start från Jeeves ERP
• Anpassningsbara formler och matriser
• Q/A-baserad vägledning
• Produktmodell
• Produktegenskaper
• Egenskapsgrupper
• Produktnyckel
• Standard- och sparade konfigurationer
• Simuleringsläge
• Skapa inköp- och tillverkningsorder från 

resulterande konfigurering
• Ändra gjorda konfigureringar
• Skapa säljoffert automatiskt
• Skapa materialstruktur och operationer 

automatiskt
• Sömlös integration med affärssystemet. 
• Stöd för flera produkttyper
• Stöd för landspecifika varianter
• Stöd för produktkonfiguration i flerföretagsmiljö
• Bifoga ritningar och dokument
• Integration med webbutik.

Mer information om den här lösningen hittar du i 
produktdatabladet.



Bakom 
scen hjälper 
konfiguratorns 
matrisfönster att 
definiera dina 
produkter och 
dess egenskaper, 
samt håller reda 
på relationen 
mellan alternativ 
som giltiga 
och ogiltiga 
kombinationer  
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eSales har ett nytt uppdaterat utseende och grafisk profil.
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KUNDPORTAL FÖR ESALES
Den senaste versionen av eSales är uppgraderad med 
den senaste versionen av portalplattformen Liferay. 
En av de största fördelarna med uppgraderingen 
är det flexibla mobilgränssnittet. Dessutom får du 
tillgång till Liferays marknadsplats med färdiga 
applikationer och lösningar.

En annan förbättring är selektiv inläsning av 
realtidsdata från Jeeves-databasen, vilket ger bättre 
prestanda och en bättre användarupplevelse. 

Dessutom har eSales fått ett nytt utseende med 
modern känsla. Men du kan fortfarande anpassa 
temat efter ditt varumärke och efter olika kunder och 
kundgrupper.

Några av de andra nya funktionerna:

• Visa serviceorder
• Visa egna serienummerhanterade artiklar
• Visa kundreklamationer
• Registrera kundreklamationer
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E-ATTEST 5.0 (WEBBKLIENT)
Den senaste versionen av eAttest är inriktad på 
att hjälpa attestanter att arbeta mer effektivt i 
webbgränssnittet. För att du ska kunna arbeta på 
ditt sätt har vi gjort det möjligt att utföra vissa av 
funktionerna på flera platser. Vi har också gjort flera 
mindre förbättringar. Nu kan du göra följande:

• Godkänna en faktura från matchningssidan
• Filtrera beställningar på en matchningssidan
• Välja att visa en eller alla beställningar
• Lägga till en kontering i en lista i stället för på en 

separat sida
• Visa ankomstkonteringen
• Visa information om eskalerade fakturor på ett 

tydligare sätt

ANVÄNDAR-
UPPLEVELSEN
Version 5.0 bygger på en strategi med dubbla 
klienter, vilket skapar en modern och framtidssäkrad 
lösning för ditt affärssystem. Strategin innebär 
att du inte längre behöver de alltmer föråldrade 
webbläsarbaserade klienterna . I stället kan Jeeves 
ERP levereras i realtid baserat på vem du är, storleken 
på skärmen och vilken typ av arbete du utför, oavsett 
om din enhet är 10 eller 100 centimeter bred.

Via den nya Jeeves Desktop-klienten får 

kontorsanvändarna  tillgång till Jeeves ERP. Användare 
utanför kontoret kan istället få tillgång till systemet via 
Jeeves nya mobila klient. Du kan fortfarande använda 
Jeeves klassiska klient, och du kan även kombinera 
den med element från den nya Jeeves Desktop 
klienten. 

JEEVES KLASSISKA KLIENT
The Jeeves Classic Client has several new features.

Dialogruta för villkorsstyrd formatering 
Vi har lagt till en dialogruta för villkorsstyrd 
formatering, utöver de formateringsmöjligheter 
du har med Jeeves makrospråk. Det gör det 
enklare för dig att markera listrader och avvikande 
fältvärden. Med den nya dialogrutan kan du definiera 
förhållanden genom att välja en operatör med ett 
referensvärde för ett fält, och sedan länka till ett 
format. Det här är några av de formatinställningar du 
kan göra:

• Teckensnitt, stil, färg och storlek för ledtext och 
värden i formulärfälten.

• Teckensnitt, stil, färg och storlek för värden i 
listrader och celler. 

• Bakgrundsfärg (fyllnadsfärg) för fält i formulär, 
listrader och celler.

Du kan definiera flera villkorsstyrda format per fält.

Filter för rullgardinsmeny 
Nu kan du ange filtervillkor för en fördefinierad 
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rullgardinsmeny med en dialogruta, så att du kan 
utelämna värden som är inaktuella eller oviktiga. 
Filtret gör det svårare att ange felaktiga värden och 
gör att du kan mata in data snabbare.

Automatiska wildcards
Det finns en ny inställning som automatiskt lägger 
till SQL-wildcard-tecken  (%%) kring sökkriterier vid 
sökning i textfält. Inställningen lagras i site repository 
och kan anges för ett enstaka fält eller för alla fält på 
programnivå.

IntelliSense-filter med flera kolumner
I version 5.0 har vi förbättrat IntelliSense-funktionen 
ännu mer. Nu kan du söka mot flera fält (kolumner 
i IntelliSense-rutnätet) samtidigt. I tidigare versioner 
kunde du ange att flera fält skulle visas i resultatlistan, 
men det gick bara att filtrera efter värdena för det 
aktuella fältet. Nu kan du ange vilka kolumner i 

IntelliSense-rutnätet som sökkriterierna ska filtreras 
mot. Du kan till exempel söka i fältet för kundens 
företagsnamn och i fältet för namn på betalande 
företag på samma gång.

Spara filer direkt i EDM
Du kan använda det nya menyalternativet Bifoga 
fil för att öppna dialogrutan Välj fil. Där kan du 
bläddra efter filer som ska lagras i Jeeves EDM. 
Den nya funktionen innebär att du kan länka en fil 
till den aktiva posten utan att lämna det aktuella 
programmet.

Med de förbättrade IntelliSense-funktionerna kan du 
använda sökkriteriet ”blue” för både artikelbeskrivningen och 
specifikationen, vilket gör det enklare att hitta rätt artikel.

Med det nya menyalternativet Bifoga fil kan du söka efter 
och koppla en fil till den aktuella posten – utan att växla till 
dokumenthanteringsprogrammet.



48JEEVES ERP VERSION 5 48JEEVES ERP VERSION 5

Stöd för pekskärm
Med en pekskärm går det att utföra uppgifter som inte kräver så mycket skrivande på ett mer effektivt sätt än med 
mus och tangentbord. Det kan till exempel handla om att plocka orderrader eller rapportera tid på verkstadsgolvet.

I tidigare versioner gick det att använda pekskärmar till att klicka, till exempel för att navigera i systemet och 
programmenyerna eller trycka på programknappar. I version 5.0 har vi lagt till nya funktioner som aktiverar 
ett pektangentbord när du trycker i formulärfält och programdialogrutor. Om det är ett textfält får du upp ett 
alfanumeriskt tangentbord. Är det ett sifferfält får du i stället upp ett numeriskt tangentbord. Vi har även infört en 
ny funktion för pekskärmen som aktiverar IntelliSense-rutnätet för att söka efter poster.

I tablet mode får du upp ett pektangentbord när du klickar på ett fält
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NY KLIENT - JEEVES DESKTOP
Jeeves Desktop klienten har en modern 
teknikplattform som ger en kraftfull och flexibel 
användarupplevelse. Jeeves Desktop har ett 
platt, Windows-baserat utseende. Här samlas 
affärssystemets alla standardfunktioner i ett intuitivt, 
modernt och lättkonfigurerat gränssnitt.

Jeeves Desktop är till för Jeeves ERP-
användare som vill ha både funktionaliteten och 
anpassningsmöjligheterna från den klassiska klienten 
och det moderna grafiska användargränssnittet och 
instrumentpanelerna från Insight-klienten. I och med 
uppgraderingen till version 5.0 av Jeeves ERP får du 
en smidig övergång från den klassiska klienten till den 
nya Desktop-klienten.

När vi skapade Jeeves Desktop utvecklade vi också en 
kraftfull algoritm för att automatiskt kunna presentera 
alla funktioner i klassiska klienten på ett mer modernt 
och intuitivt sätt. I Jeeves Desktopklient har listor, 
dialogrutor, programfönster och programkontroller 
fått en helt ny design.

Du kan välja mellan klassisk vy med ramar, 
programfönster med flexibel storlek samt 
vågräta ledtexter – och modern vy med globalt 
programområde, programrubriksfält, vertikal 
placering av ledtexter och fasta fältlängder. I 
designklienten kan du förbättra båda layouterna 
ytterligare och blanda olika element. 

Några av de viktigaste funktionerna:
 
• Modernt navigeringsfält
• Användar- och rollbaserad konfiguration av 

användargränssnittet
• Produktivitetsfunktioner (globalt programområde, 

filtrering, taggade poster)
• Dashboard med listor, tabeller, webb, taggade 

poster och att göra-widgetar
• Teknikuppgradering med wpf (windows 

presentation framework). 

*Mer information om den här klienten hittar du i 
produktdatabladet 

Orderingångsvyn i Jeeves Desktopklient. 
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Beställningsvyn i Jeeves Desktop med ”widgets” som ger snabb överblick och direkt programåtkomst till pågående 
aktiviteter. 
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JEEVES MOBILA KLIENT
Många kan hålla med om att moln och mobilitet har förändrat 
vårt sätt att leva och arbeta – och nya användningsområden 
uppstår dagligen. För att hänga med i utvecklingen måste vi 
hela tiden föreställa oss hur ny och växande teknik kommer att 
påverka den yrkesmässiga datoranvändningen och företagens 
verksamhet i framtiden.

Med Jeeves mobila klient kan du snabbt och kostnadseffektivt 
skapa, införa och testa alla mobilapplikationer du kan tänka 
dig. Klienten kombinerar Jeeves-arkitekturens unika kapacitet 
med datoranvändning i molnet och den tillgänglighet det 
innebär. På så sätt kan vi skapa inbyggda mobila appar som:

• Samverkar med Jeeves ERP-data i realtid
• Går att utveckla tio gånger snabbare än via en 

tredjepartsleverantör
• Inte kräver någon administration av IT-miljö
• Går snabbt att uppgradera och driftsättas.

I Jeeves mobila klient används Swift, Apples nya allmänna 
kompilerade programmeringsspråk som stödjer flera 
paradigm. Språket har skapats för iOS, OS X, watchOS, tvOS 
och Linux. Tack vare det kan funktioner, data och arbetsflöden i 
Jeeves ERP förbättras med de integrerade funktionerna i Apple 
iOS och dess enheter. 

The Mobile Client can leverage built-in native iOS design 
controls, such as date, time, and time span access/entry. 
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Mobilklientens designkontroller tillåter dig att designa en applikation för alla skärmstorlekar. Se användargränssnittet från både telefon och tablet 
för Fälstserviceappen ovan.   
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Jeeves mobila klient gör din innovation snabb och 
prisvärd, oavsett om du väljer att ta hjälp av våra 
experter för att utveckla en egen app eller om 
du använder en app som vi redan har skapat och 
optimerar för dina behov. 

Några av funktionerna är:

• Användarinloggning och sessioner 
• Enkel kortbaserad layout- och designkontroller 
• Gränssnittsanpassningar
• Enhetsspecifika kontroller

Gps
Kartor
Inbyggd webbläsare
Åtkomst till och inmatning av datum, tid och

 tidsintervall
Elektronisk signatur
Förloppsindikatorer
Skicka, överföra och få åtkomst till dokument 
Ta och överföra bilder
Touch-id
Kalender, kontakter, sms, e-post
Utskrift av rapporter
Skanning av streckkoder

• Stöd för Jeeves Makrospråk
• Händelsebaserade aviseringar
• Åtkomst till all funktionalitet i Jeeves ERP 
• Åtkomst till webbtjänster från tredje parts- och 

IoT-data

*Mer information om den här lösningen hittar du i 
produktdatabladet.

ARKITEKTUR  
OCH TEKNIK
ARKITEKTUR  
I version 5.0 har vi fortsatt att utveckla vår 
heltäckande molnlösning. Flera av förbättringarna gör 
det ännu enklare att gå över från lokala installationer 
av Jeeves ERP till vår molnlösning Jeeves Cloud. 

Autentisering fristående från 
domänkontrollant
Med den nya autentiseringsrutinen kan du verifiera 
användare mot Jeeves ERP i stället för att använda 
en Windows-domänkontrollant. Du behöver alltså 
inte längre någon lokal Windows-server för att kunna 
använda Jeeves Cloud. 

Distribuerat klientcacheminne för 
fildelning
Tack vare en ny distributionsrutin kan Jeeves-klienten 
hantera resursfiler som rapporter och bilder lokalt. 
Nya eller ändrade filer överförs automatiskt från en 
Jeeves-servermapp till en klientmapp. Det behövs 
inte längre någon VPN-tunnel till Jeeves-servern.
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UTDATAHANTERING

Köra rapporttjänster via Jeeves-menyn
I version 5.0 kan du använda SSRS (Microsoft 
Reporting Services) som verktyg för att skapa 
rapporter som tillägg till de befintliga Jeeves-
rapporterna. Funktionerna för att hantera och 
köra SSRS-rapporter fungerar på samma sätt som 
integreringen med Crystal Reports gjorde tidigare:

• Det går att lägga till SSRS-rapporterna i alla 
Jeeves-program via en dialogruta.

• Det går att köra SSRS-rapporter via 
rapportmenyn, som en tillagd programknapp 
eller som ett makroanrop.

• Det går att filtrera SSRS-rapportutdata efter det 
aktuella sökvillkoret i Jeeves-programmet.

• Det går att basera SSRS-rapporterna på utdata 
från en lagrad procedur.

Eftersom SSRS nu är en del av Jeeves-plattformen 
levererar vi även standardrapporter i SSRS-format. 
Version 5.0 innehåller SSRS-baserade rapporter för 
resultaträkning, balansräkning och saldobalans.

SSRS-motorn tillför även distributions- och 
prenumerationsfunktioner för rapporter till Jeeves-
plattformen. 

Separera utskrift från rapportkörning
NoPrintout-alternativet separerar rapportkörningen 
och utskrift. När du kör en rapport med det här 
alternativet skapas en transaktion i bakgrunden. Den 

fysiska utskriften måste startas separat i ett senare 
skede. Den här förbättringen gör att du kan skapa 
fakturor och skriva ut dem senare, till exempel under 
en batchkörning efter arbetstid. Fakturorna skapas 
som vanligt. Det innebär bland annat att ordrarna 
uppdateras med statusen ”fakturerad” och att 
fakturorna skapas i kundreskontra.

Lagra rapportutskrifter i EDM automatiskt
I tidigare versioner var man tvungen att koppla 
rapportutdata till rätt transaktioner manuellt genom 
att bifoga en rapportfil till den aktuella posten i 
EDM-programmet. I version 5.0 kan du ange vilka 
mallar och rapporter som ska skrivas ut direkt till 
EDM. När du kör en rapport och väljer den utsedda 
rapportmallen skapas en pdf-fil som kopplas 
automatiskt till den aktuella posten i EDM. Du kan 
sedan visa och skriva ut rapporten hur och när du vill.

Kärnfunktionalitet
I samband med utvecklingen av ny funktionalitet, 
som integration med Reporting services, den nya 
produktkonfiguratorn och den nya mobila klienten, 
har vi tillfört nya makrofunktioner i version 5.0 som 
du kan använda för att anpassa din Jeeves ERP-
installation ytterligare. 

Nya makroobjekt
Det finns flera nya makroobjekt. Ett av dem är ett 
rutnätsobjekt som produktkonfiguratorn använder 
för att visa och styra en inbäddad lista med flikar. Ett 
annat är ett SQL-transaktionsobjekt som gör att du 
kan skapa och köra dynamiska SQL-transaktioner 
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som om de vore registrerade i ett Jeeves-program. 
Det finns även ett objekt för att ansluta mot och 
interagera med REST-gränssnitt.

Nya makrokommandon kopplade till 
rapporter och EDM
Vi har lagt till ett nytt makrokommando för 
utskrifter av SSRS-rapporter till en skrivare eller 
fil. Det finns dessutom en NoPrintout-inställning 
för rapportobjektet om du bara vill skapa 
transaktioner när du kör en Jeeves-rapport. Ett annat 
makrokommando sparar en specifik fil till EDM och 
gör automatiskt en koppling till den aktuella posten i 
det aktiva Jeeves-programmet.

Systemadministration
Jeeves-installationerna blir allt större och mer 
komplexa. Därför har vi lagt till funktioner som 
gör det enklare att hantera och konfigurera 
Jeevesservrarna.

Serverkonfiguration och -administration 
via kontrollklienten
När Jeeves-installationen växer och det behövs 
ytterligare servrar kan det bli otympligt att hantera 
och finjustera serverkonfigurationen. För att förenkla 
administrationen har vi lagt till funktioner för att 
hantera Jeevesservrar via en grafisk dialogruta i 
kontrollklienten. 

Med dialogrutan blir det enklare att:

• Lägga till en Jeevesserver
• Visa och modifiera Jeevesserverns 

konfigurationsinställningar
• Ta bort en Jeevesserver

 

Den nya dialogrutan i kontrollklienten hjälper dig att ändra 
konfigurationen för en viss Jeevesserver.
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Distribuera Client Broker på flera datorer
I version 5.0 har vi förbättrat funktionerna för att köra 
flera Client Brokers i samma miljö. I tidigare versioner 
var man tvungen att köra alla Client Brokers på 
samma dator. Nu går det att i stället fördela dem på 
olika datorer, vilket eliminerar risken med att datorn 
med Client Broker blir en single-point of failure.

Vi har också lagt till ett nytt konsolfönster för 
övervakning av Client Brokers i kontrollklienten.

Arkivera serverloggfiler automatiskt
Nu går det att zippa och flytta serverloggfiler 
automatiskt till en backup-katalog. Varje zippad 
loggfil får ett namn utifrån när den skapades. Du kan 
också trunkera loggfilerna så att den äldsta filen tas 
bort när ett visst antal uppnåtts.

Sessionsunika klientloggfiler
Nu loggas alla klientsessioner i en egen loggfil, i 
stället för att alla aktiviteter från alla aktiva Jeeves-
klienter på samma dator loggas i samma fil. 
Loggfilerna namnges utifrån användarsignatur, en 
tidsstämpel och sessions-id.

Versionsbaserad licensnyckel
Från och med version 5.0 kopplas licensnyckeln till 
en specifik version. Därför behöver du bara förnya 
licensnyckeln när du lägger till nya användare och 
när du genomför en större kärnuppgradering (till 
exempel uppgraderingen från kärnversion 4.0 till 
kärnversion 5.0).
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