
 SKHL TARJOUS HUOLTOLIIKKEILLE 
 

 
Oheisena huoltoliikkeelle  
helppokäyttöinen ja tehokas paketti, 
joka sisältää yrityksesi tarvitsemasi 
ohjelmat ja laitteet valmiiksi 
asennettuina. 
 
Paketti sisältää: 
• Laskutus ja myyntireskontra ohjelmat 

o Yksittäiset laskut 
o Koontilaskut 
o Takuulaskut 
o Viitesiirtojen kuittaukset 

• Huollonhallintaohjelman 
o Huoltotilaus 
o Työjono 
o Huoltoraportti (myös takuu) 
o Huoltohistoria 
o Laskutus 

• 1 kk ilmainen käyttötuki 
• Windows XP Pro 
• PC, näyttö, näppäimistö ja hiiri 
• Monitoimikirjoitin  
• ADSL modeemin ja palomuurin 

Internet yhteyksiä varten 
 

Laskutus, reskontra ja huoltotöiden hallinta 

 
 

PC, XP Pro, näyttö, näppäimistö ja hiiri 

 
 

Samsung SCX 4100 
kirjoitin, kopiokone ja 

skanneri 

ADSL modeemi 
palomuurilla 

 

 

 
 
 

PAKETIN ERIKOISHINTA VAIN 1330 € 
(+alv ja rahti) 

 
 
 

Lisää tietoa saat seuraavista paikoista: 
 

• www.skhl.fi/tarjouspaketti, skhl@skhl.fi 
• www.visualsoftware.fi/skhl, myynti@visualsoftware.fi 
• tai soittamalla SKHL toimistoon numeroon 02 - 7337 300 
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Huomioithan, että: 
• Tarjous on voimassa 15.4.2005 asti. 
• Laitteistokokoonpanoihin voi tulla muutoksia (komponenttisaatavuus) 
• Tarjottu ohjelmisto on yhdelle käyttäjälle (koneelle). 
• Pakettiin kuuluu 1 kk ilmainen käyttötuki. Ohjelmistolle voi ostaa erillisen 

ylläpidon (alkaen 207 € +alv per vuosi). Tämä sisältää uudet 
ohjelmistopäivitykset sekä puhelintuen toimistoaikana. 

• Asennuskulut paikan päällä eivät sisälly hintaan. Asennuksen voit tilata 
meiltä tai suoraan ASAPCom numero 09 - 8492350 (koko Suomi). 
Asennuksien veloitus on 69,50 € per tunti + alv + matkaveloitus. 

• Toimitamme halutessanne myös laajemmat järjestelmät sekä nykyisten 
järjestelmien päivitykset. Kysy tarjous meiltä. 

• Ohjelmiston hinta erikseen ostettuna on 500 € (+alv +asennus). 
 

Laitteiden ja ohjelmistojen tekniset tiedot: 
 
MaxOffice ohjelmisto 
Laskutus Laskutusohjelma on integroitu huollonhallintaan ja sillä voi laatia 

koontilaskuja ja yksittäisiä laskuja. Laskut voi tulostaa kolmella eri 
kielellä, laskuihin voi kirjoittaa vapaamuotoista tekstiä jne. Voit 
myös tulostaa päämiehelle lähtevän takuutöiden koontilaskun 
huoltoraportit laskun liitteeksi. 

Myyntireskontra Reskontralla seuraat laskujesi tilan ja tulostat muistutuslaskuja. 
Reskontra päivittyy automaattisesti, mikäli sinulla on 
pankkiyhteysohjelmisto käytössäsi. 

Huollonhallinta Tällä hallitset huoltotyöt ja laitteet. Voit etsiä asiakaan aiemmat 
työt, työlista näyttää mitkä työt odottavat ja mitkä ovat työn alla. 
Töihin lisäät helposti varaosarivit, työveloitukset ja matkakulut. 

Asiakas, varaosa ja laiterekisterit Pakettiin kuuluvat kaikki tarvitsemasi perusrekisterit sekä niiden 
ylläpito. 

 
Indesol PC 
Prosessori Intel Celeron 1800Mhz, takuu 12 kk 
Muisti DDR 256 Mb 333 Mhz PC2700, takuu 12 kk 
Näytönohjain Maxtor 40Gb, takuu 24 kk 
Diskettiasema 1,44 HD, takuu 12 kk 
Näyttö LG 17” 1024 * 768 resoluutio, takuu 36 kk (malli voi saatavuuden 

takia vaihdella) 
DVD asema Artec CDRW 52x/24x/52x, takuu 12 kk 
Hiiri Logitec, takuu 12 kk 
Windows XP Pro, OEM suomenkielinen 
 
Samsung SCX 4100 monitoimi kirjoitin  
Toiminnot Laser kirjoitin, jossa kopiointi, tulostin ja skanneri, takuu 12 kk 
Nopeus 15 ppm 
Paperinsyöttö 250 arkkia 
Skannauksen resoluutio 600 x 600 dpi (Interpolated Resolution 4800 x 4800 dpi) 
 
 


