Hovslagarens naturliga val!
Blacksmith™ - Ett system byggt för hovslagaren, av hovslagaren! Enkelt, snabbt och pålitligt, du
lär dig det på tre minuter och inom fem minuter har du bokat kunder och redan skapat din första
faktura och även den är journalförd!

Sluta lägg tid på tung administration!

Allmänt om Blacksmith™
Blacksmith™ är en molntjänst som du prenumererar på, och den betalas förskottsvis och per helår.
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.

Bakgrund

Funktioner

Blacksmith™ är utvecklat ihop med hovslagare 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?
Självklart så gör du allt detta ute på fältet då tjänsten är mobil!

www.hippocrates.se
☏	 0734 - 231 233

• Innovativt och lättarbetat kalenderdrivet
arbetsflöde
• Orderhantering
• Bokning på kund eller individ
• Fakturering
• Kundregister
• Hästregister
• Journalhantering (Jordbruksverkets krav)
• 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
• Och mycket mer…

