e-conomic integration
traceLINK kan forbinde sig direkte til din konto hos e-conomic. I traceLINK får du en
ekstra menu, med e-conomic funktioner:
•
•
•
•

Kunder – her får du listen af kunder der er oprettet i e-conomic
Varer – liste over de varer du har oprettet i e-conomic
Varegrupper – se grupper af varer
Fakturakladder – se de fakturaer, der ligger i e-conomic
som kladder

Alle funktioner kan tilgås både via web interface (på PC) eller på
traceLINK smartphone App.

Kunder
Listen over kunder vises som normale
lister i traceLINK. På listen kan man
se, hvis der er kunder der er spærret.
Det er muligt at oprette en ny kunde
direkte fra traceLINK.
Vælges en kunde kan man se information om kunden.
Her kan kundens oplysninger rettes
og gemmes direkte i e-conomic.
På kunden kan der også ses hvilke
traceLINK ordrer kunden har, eller har
haft. Ordren kan direkte tilgås herfra.
Endelig kan en kunde slettes.
Når du opretter en ordre i traceLINK,
kan du vælge den e-conomic kunde
som ordren tilhører. Efterfølgende kan
varer (fysiske varer eller ydelser) tilknyttes ordren, og senere danne faktureringsgrundlag.
Alle funktioner kan benyttes både fra PC og mobil.

Varer
Varer der er oprettet i e-conomic
kan også ses i traceLINK.
Varer kan oprettes, rettes og slettes direkte fra traceLINK – dvs. du
behøver ikke at åbne e-conomic
for at oprette en ny vare eller rette
en pris.
Du kan tilknytte en traceLINK QRkode til varen.
Herefter kan du med traceLINK
App’en blot scanne QR-koden,
vælge mængde (stk., liter, meter,
osv.), og lægge varen til en ordre.
Bruges lagermodulet i e-conomic,
vil man også her se, hvor mange
af en given vare, der er på lager
osv. Hvis der ikke er nogen på lager, er det ikke muligt at lægge varen til en ordre.
Det er muligt at vælge varen og
lægge den til en ordre.
På traceLINK ordren kan man derefter se alle de varer der er lagt på ordren.

Her er det muligt at rette i mængden (antal), se hvornår varen er tilføjet og af hvem. Det
er også muligt blot at slette en varer.

Fakturakladde
Når en ordre afsluttes (låses), vil der blive genereret en fakturakladde i e-conomic på
baggrund af de varer, der er lagt på ordren, samt de timer der er registreret.
Timesatser tages fra en vare i e-conomic. Dvs. alle timepriser oprettes som vare i economic. Sammenhængen mellem tidsregisteringen og varen kan konfigureres i traceLINK på tre forskellige måder:
•
•
•

Brugerens navn findes som en vare (f.eks. findes der en vare i e-conomic der
hedder ”Svend Svendsen” med en enhedspris (time) på f.eks. 375,-)
På brugeren er der defineret hvilken vare timer er (f.eks. ”svendetime”, ”lærlingetime”, osv.)
Den type/art af arbejde der er registreret (f.eks. ”Montage”, ”Kørsel” osv. Dvs. når
brugeren registrerer timer, registrerer han også hvilken art timerne er)

Når fakturakladden er oprettet i e-conomic, kan den efterfølgende også ses i traceLINK.

Når fakturakladden skal bogføres, åbnes e-conomic, fakturakladden checkes og bogføres derefter. Hermed forsvinder fakturakladden fra e-conomic samt traceLINK.

Mobil traceLINK App
Som beskrevet ovenfor, kan alle funktioner tilgås direkte fra traceLINK App’en.

Udover at tilgå funktionerne direkte, kan der også scannes en traceLINK QR kode som
hører til en e-conomic vare. Herefter går app’en direkte til ”Tilføj vare til ordre”, hvor
ordren som varen skal tilføjes vælges. Antal timer, stk, osv. indtastes og der trykkes på
”OK”.
For at se hvordan traceLINK app’en fungere, så find traceLINK’s Youtube kanal på
http://tracelink.dk/youtube

