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Agenda Kunddag 
24 september kl. 08:30 – 17:00 
 
08:30-08:35 Välkomna!  
 

08:35-08:45 Vad har hänt sedan förra kunddagen?  
 

08:45-09:15 Epicor  
Epicor har ordet och berättar bl.a om roadmappen för iScala.  
 

09:20-09:50 Nyheter iScala 3.4 - Finans  
Användbara nyheter i senaste version av iScala. Hur påverkar en hård Brexit?  
 

10:00-10:15 Servicemodulen  
Om ni utför service kanske servicemodulen i iScala är något för er!  
Nu med tillhörande app.   
 

10:20-10:35 Kontraktsmodulen  
Låt iScala ta hand om hanteringen av era Kontrakt.  
Se fördelarna med kontraktsmodulen i iScala.  
 

10:40-11:00 Order/Inköp/Lager  
Lär er nyttja möjligheterna att förenkla orderinmatning, med hjälp av ordermallar. Säljorder 
och inköpsordermodulen har flera olika möjligheter.  
 

11:05-11:25 SnapSearch  
Snabbfrågor i iScala. En introduktion om vad man kan skapa och hur man gör.  
 

11:30-11:45 Audit Trail/Systemlogg  
Förbättrad spårning av registerförändringar i iScala.  
 

11:45-12:45 Lunch  
 

12:45-13:05 SSRS - iScalas Nya rapportgenerator  
Förbättrade standardrapporter och möjlighet att bygga egna.  
 

13:10-13:30 Mobilappar - iScalas mobila lösningar  
Nu finns appar för Lager, Säljorder, Rekvisitioner och Serviceorder.  
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13:35-13:55 Integrationer till andra system  
Vilka möjligheter finns för integrationer mellan iScala och andra system.   
 

14:00-14:20 E-faktura, E-dokument  
Vår samarbetspartner Logiq berättar om deras lösningar för e-faktura och e-dokument.  
 

14:25-14:55 Palette/Centsoft, elektronisk fakturahantering.  
Hur kan man maximera Palette och Centsoft? Från egen installation till molnet.  
Helhetsåtagande med bara en leverantör.  
 

15:25-15:45 ReadSoft  
Använder ni ReadSoft idag för inläsning av fakturor? Numera finns det även som en smidig 
molnbaserad lösning. För iScala kunder kan det också vara intressant att läsa in beställningar 
och kundorders från pdf-format. Vår partner Fältmans berättar mer om detta. 
 

15:50-16:10 EasyLogic  
Hanterar ni olika flöden i verksamheten? Effektiva lösningar för handdatorer.  
 

16:15-16:45 ISQD/Budget Tracker  
Nyheter och framtid för ISQD - iScalas rapportgenerator samt Cash Flow Analyser – 
likviditetsprognosen till iScala och Budget Tracker, det enkla sättet att 
budgetera/prognostisera/analysera redovisningen integrerat med iScala.  
 
16:45-17:00 Sammanfattning och avslut  

 
 
 
 


