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VACS Light/VACS Light Energi

Det kompletta
administrativa
systemet för
skogsråvara som
molntjänst
Vi bidrar till att öka skogsindustrins
konkurrenskraft genom att utveckla
effektiva verksamhetsprocesser och
IT-lösningar. Inte bara för att du ska
kunna administrera verksamheten
optimalt utan också sköta planering
och utbyten, minska ledtider och
kapitalbindning – och naturligtvis
sänka kostnaderna.

Produktblad
Skogsindustri

För mer information
Kontakta oss på telefon
070-628 76 09

Om EVRY
EVRY är ett ledande
IT-företag på den nordiska
marknaden. Vi gör
information levande med
hjälp av idéer, teknik och
smarta lösningar. På så
sätt skapar vi affärsnytta
för våra kunder och värde
för hela samhället.
EVRY kombinerar en lång
branscherfarenhet, ett
flexibelt förhållningssätt
och internationell kapacitet
med en stark lokal närvaro
för att hjälpa kunderna att
nå sina affärsmål genom
att förverkliga den fulla
potentialen av IT.
För små- och medelstora
företag har vi etablerat
EVRY One, vårt helhetserbjudande där vi fokuserar
på lösningar för att möta
de utmaningar dessa
företag har i sin dagliga
verksamhet.
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VACS light/VACS light Energi

VACS stödjer administrativ
hantering av virkesaffärer
VACS är det kompletta systemet som stödjer alla
former av administrativ behandling av virkes
affärer. Alla köp och försäljningar hanteras
gällande samtliga former av prisräkningar och
informationen används sedan för avräkning,
fakturering och uppföljning.
Flödet sträcker sig från värdering och anbudslämnande till kontraktering och planering
avavverkningsuppdrag. VACS erbjuder integration med SDCs system för virkesorder och
inmätning, avräkning mot samtliga intressenter
och automatisk kontering och överföring till
redovisningssystem. Verkliga kostnader hanteras
för fullständig uppföljning. All inmätnings- och
prisinformation, samt kontraktsinformation
finns lagrad i systemet, vilket möjliggör även
operativ användning för flödesinformation och
leveransuppföljning. Med över 20 kundinstallationer är VACS det i Sverige ledande systemet för
administration av råvaruaffärer för rundvirke och
och energiråvara (GROT). VACS erbjuder också
stöd för en kraftfull verksamhetsuppföljning genom
VACS datalager. VACS vidareutvecklas kontinuerligt
i nära samverkan med våra kunder.

Full kontroll på dina kostnader
Genom VACS Light kan vi erbjuda alla VACS
fördelar som molntjänst. Det ger fristående sågverk och mindre råvarubolag ett effektivt verktyg
för administration och uppföljning i sina råvaruaffärer genom en anpassad affärsmodell.
En standardiserad affärsmodell för VACS Light ger
möjlighet till låga instegskostnader och kostnad
efter användning där vi tar totalansvar för drift
och tillgänglighet till systemet. Målsättningen är

att ge våra kunder en uppfattning om sin fasta
kostnad per hanterad volym genom en fast startkostnad, företags- och användarbaserad månadskostnad och en årskostnad baserad på hanterad
volym.

Med VACS Light får du:
VACS verksamhetssystem innefattande:
• Intressenter
• Kontrakt
• Transportavräkning
• Entreprenörsavräkning
• Integration med SDC (FU, VO)
• Avräkning/fakturering av leverantörer
och köpare
• Integrationsbrygga mellan VACS och
Timbertrack
• Terminallager (enbart VACS Light Energi)
• Datalager och rapporter
• Kommunikationsuppsättning SDC
• Drift av verksamhetssystemet VACS
• Support
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