
Equitreatment™ är en molntjänst som du prenumererar på, och den betalas förskottsvis. I avgiften ingår det även 
support och det tas fullständiga backuper på din databas dagligen, för att säkerställa att just din viktiga data går 
att återskapa. När du köper vår tjänst så köper du dig din frihet, vårt system kommer ge dig lugna kvällar och du 
får tillbaka kontrollen på ditt kassaflöde. Inget kommer falla mellan stolarna och du kommer få mer nöjda kunder.

Equitreatment™

Funktioner
• Innovativt och lättarbetat kalenderdrivet arbetsflöde
• Journal med vyer på hästen där du markerar de zoner du behandlat
• Orderhantering
• Bokning på kund eller individ
• Fakturering inklusive kreditfakturor
• Kundregister & kundgrupper
• Hästregister
• Journalhantering
• Logo på PDF faktura
• Kundreskontra
• Faktura på Epost som bifogad PDF
• Påminnelse på faktura  som bifogad PDF
• Skicka journalen som en PDF till kund genom ett klick
• Automatisk bokningsbekräftelse på e-post skickas till kunden
• Egen nummerserie på fakturor
• Kalenderbaserad orderhistorik kopplad mot faktura och journal
• Export av SIE filer till ditt redovisningssystem  (Kontant & Fakturametoden)
• Bankgiro inbetalningar för ett automatiskt kundreskontra
• Och mycket mer…

Bakgrund  

Equitreatment™ är utvecklat ihop med yrkesfolk för att 
säkerställa att programmet förväntas göra det den ska, 
på enklaste väg. Allt ifrån att utföra ett jobb till att skapa 
en faktura som är skickad till din kund – kan göras på nio 
klick. Nio klick! Fundera på det en liten stund, och vad 
det kan göra för din verksamhet? Jag kanske glömde 
nämna det, men i dom nio klicken ingår det även en 
journal som jordbruksverket kräver! Hur många timmar 
lägger du ner på journalföring och fakturering i 
dagsläget? Är det inte dags att ta tag i det här och börja 
säkra upp dina kassaflöden och din verksamhet?  

Snabbt!
När du väl kan systemet så tar det dig 15 sekunder ifrån 
det att du valt häst, skapat order, skapat faktura, skapat 
journal och fakturan är skickad med e-post. 15 sekunder 
– vilket system klarar av det? Självklart förutsätter det att 
kunden finns registrerad, samt hästen och att det är en 
normal behandling. Det bevisar ändå att gränssnittet gör 
det som den är designad för. Minimal tid på 
administration, mer tid för annat! 

Allmänt
Väl ute på fältet så använder du en smartphone, eller en 
surfplatta vilket är att rekommendera för att utföra dina 
uppdrag och registrera ordern. När du har utfört ett 
arbete på plats, så klickar du dig igenom flödena, och 
innan du lämnar platsen så har din kund en faktura i sin 
epost som en PDF fil. Uppdraget utfört och klart! Väl 
hemma på kontoret kan du se över ditt kundreskontra 
och göra sedvanliga registerunderhåll m.h.a din vanliga 
internetuppkoppling och webbläsare. Du gör det i samma 
gränssnitt och lika enkelt som i surfplattan.

Kontakta oss idag så berättar vi mer. 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