
Opprette tilbud og lage faktureringsplan/prosjektplan 

 

Opprette et tilbud: 

Dersom du ønsker å opprette et tilbud klikker du på ny | tilbud, eller legger til et tilbud fra et åpent 

salgs prosjekt.  

             
 

For å drive en vellykket bedrift bør du tenke på hvordan du best mulig kan dele opp prosjektene dine. 

Anbefaler at du legger til relevante tilbuds-maler i innstillinger. På denne måten kan du raskt 

opprette nye tilbud til potensielle salg. 

 

I tilbud kan du bruke produktregisteret til å lage tilbudsrader, som du du kan gruppere. Her kan du 

også legge til vedlegg, og skrive ut tilbud som pdf. fil, eller sende det som en e-post. 

 

       

 

Her blir verdien til tilbudet blir automatisk kalkulert basert på radene i tilbudet. Verdien til tilbudet er 

knyttet til salgsprosjektets verdi, slik at åpne tilbud blir lagt til prosjektets verdi.  

Du kan redigere deler av tilbudets visuelle visninger i detaljer og innstillinger. Hvis du ønsker å ha full 

fleksibilitet når du redigerer layouts for å lage tilbudet slik du selv ønsker foreslår vi at du bruker 
Webmerge integrasjonen, som er en 3.parts løsning og man betaler direkte til Webmerge. 



Fra tilbud til prosjekt og fakturering 

Når du er ferdig med tilbudet kan du opprette ulike typer prosjekt eller faktureringsplaner basert på 

tilbudet ditt. Trykk på pilen ved siden av «lukk og fortsett til salg-knappen», og velg alternativet du 

ønsker. 

 
 

Når du bruker tilbud til prosjektplanleggingen kan du bruke delsummer som faser, timer som faser 

eller begge for å opprette prosjektfaser. Dette avhengig av detaljnivået du vil ha på prosjektplanen. 

Når du oppretter faktureringsplan basert på prosjektet så kan du velge det alternativet du ønsker og 

behov for å bruke. Her kan du basere det på timer eller faste tillegg. For faste tillegg har du flere 

alternativer. Her kan du velge mellom tillegg basert på timer, individuelle rader eller basert på 

prosenter av verdi. Materialer legges til faktureringsplanen som standard.  

 

 


