Mobil ee
Smart business software

Het Information Management System is een
database pakket waarmee u al uw
belangrijkste bedrijfsgegevens op een snelle
en efficiënte manier kunt vastleggen en
beheren. Het bijhouden van uw
bedrijfsadministratie was nog nooit zo
eenvoudig. Met een druk op de knop heeft u
al uw gegevens van crediteuren, debiteuren,
voorraden, locaties en opdrachten binnen
handbereik.
Met het I.M.S. heeft u uw administratieve
bedrijfsvoering efficiënt samengevoegd in
één pakket. Zo bespaart u tijd én geld, want
het I.M.S. is betaalbaar voor ieder bedrijf!

Waarom Mobilee I.M.S.?

Wat kunt u verwachten?

Het alles-in-één pakket van Mobilee heeft

Gegevensbeheer van:

Het maken van:

een aantal unieke kenmerken waardoor het

Klanten
Relaties
Personeel
Salarissen
Verlof en Ziekteverzuim
Debiteuren
Crediteuren
Leveranciers
Contactpersonen
Opdrachten/Orders
Lokaties
Voorraden

Brieven
Facturen
Declaraties
Personeelsdossiers
Opdrachtnotities
Roosters
Werkformulieren

zich onderscheidt van reguliere administratie
software. Zo kunt u een functionele planning
met geautomatiseerd rooster versturen en de
verloning volgens de CAO voor de particuliere
beveiliging regelen. Dit is uniek in Nederland!
Verder heeft het I.M.S. een barcode module
om geautomatiseerd beveiligers in en uit te
schrijven op grote evenementen. Daarnaast
bieden wij u 24/7 support en daarbij komt dat
er al een systeem verkrijgbaar is vanaf €300,excl. BTW per maand!
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Controle op:
Openstaande facturen
Geldigheid papieren
Belangrijke data
Cao en arbeidstijden
Reiskilometers
SMS/Email notificaties

Btw : NL 1768.86.643.A.01
Kvk : 30 23 14 84
Rabobank : 13 85 42 473

Software

Facturering

Mobilee heeft nu ook voor de beveiligingsbranche een softwarepakket beschikbaar dat is
samengesteld op basis van specifieke programmaonderdelen. U kunt kiezen voor een eenvoudige
‘basic’ editie, een wat uitgebreidere ‘advanced’
editie of een complete ‘premium’ editie waarbij u
werkelijk alles bij kunt houden (Bekijk de edities
op onze website). U kunt uw pakket dus volledig
afstemmen op uw specifieke beveiligingsbedrijf.

Maatwerk

Mobiele surveillance

Bent u op zoek naar een database systeem voor
uw bedrijf en wilt u het I.M.S. helemaal
optimaliseren zodat het volledig aansluit bij uw
bedrijfsprocessen? Maak dan gerust een afspraak
voor onze efficiëntie service. Wij analyseren op
welke wijze u met uw administratieve gegevens
omgaat en zorgen ervoor dat I.M.S. dit werk
voortaan van u overneemt.

Administratieservice

Facilitaire administratie

Wilt u niet het hele I.M.S. aanschaffen maar lijkt het
u toch handig als wij u helpen met de administratie
van u bedrijf? Mobilee biedt de mogelijkheid om het
gegevensbeheer van uw beveiligingsbedrijf te verzorgen. U levert ons de gegevens digitaal, waarna
wij alles zullen verwerken in het I.M.S. Gedurende
een afgesproken periode zullen wij de facturatie
verzorgen en leveren wij de verloningsgegevens
aan de boekhouder.
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