
FRIHET EFFEKTIVITET KONTROLL KOORDINERING

Komplett, nettbaserte 
bedriftssystem for begravelsebyråer
Bitnets forretningsidé er å tilby moderne, nettbaserte 
tjenester for begravelseindustrien. Bitnets 
tjenester skal frigjøre mer tid for kunden og hjelpe 
begravelsebyrået med å håndtere det daglige 
arbeidet, bli mer kundeorientert og gi en bedre 
service til sluttkunden.
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BITNET BEGRAVELSE
Bitnet begravelse er en komplett og nettbasert tjeneste som er tilgjengelig 
hvor du enn befinner deg, uten behov for installasjoner. Du jobber like enkelt 
hjemmefra som på kontoret eller under begravelsen med vår app til iPhone 
og Android. Alle ansatte har tilgang til samme informasjon, og alle data 
sikkerhetskopieres automatisk. Alle data som lagres i Bitnet, kan brukes for å 
generere rapporter og tydelig statistikk.

Med Bitnet Begravelse håndterer du alt som hører med ved en begravelse, 
fra den første kontakten til oppdraget er avsluttet og fakturert. Å gjøre-listen, 
kalenderen og oppdragsoversikten gir trygghet hele veien fra besøket til 
begravelsen. 

Blankettene og dokumentene opprettes etter byråets ønsker og kobles til 
Bitnet, slik at all informasjon i forbindelse med begravelsesoppdraget fylles ut i 
dokumentene.

Kontaktopplysninger til organisasjoner, lokaler og personale hentes fra 
adresseboken, noe som reduserer dobbeltarbeid og gjør det enkelt for en 
rådgivere raskt å generere dokumenter, som kan skrives ut eller sendes i e-post. 

Bitnet Begravning gir deg frihet, kontroll og samordning av hele virksomheten.

Hjemmesiden i Bitnet
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I Bitnet er begravelseoppdraget oppdelt i ulike fliker for å få en tydelig oversikt.  
Til høyre for oppdragsoversiktent er sidepanelet.

SIDEPANEL
Sidepanelet er et vindu i oppdragsoversikten. Her får du tilgang til et stort 
notatfelt, forhåndsvisning av annonsebilder, en visning av fakturaen og 
muligheten til å opprette egne byråtilpassede felter. Feltene som du oppretter, 
kan kobles til valgfrie blanketter. 

ØKONOMI
I Bitnet er det en fakturaflik under oppdraget. Her får du en tydelig oversikt 
over hva som skal faktureres. Det er også en fakturaflik i sidepanelet, slik at du 
når som helst kan få oversikt over fakturaen - uansett hvor i oppdraget du skulle 
befinne deg.  

Du fakturerer for dine tjenester og produkter direkte fra Bitnet. I tillegg til 
å fakturere oppdragen fra Bitnet kan du med ett eneste tastetrykk sende 
samlefakturaer med transport til avtalekunder.  Du kan smidig sette opp 
frittstående fakturaer, dersom du for eksempel vil opprette en blomsterfaktura 
med en annen mottaker enn dødsboet. Det er i tillegg mulig å fakturere 
frittstående hentinger, uavhengig av om det er dere som organiserer 
begravelsen.  

EHF-faktura er obligatorisk for offentlige virksomheter. Det innebærer at 
leverandører til offentlig sektor må være i stand til å sende elektroniske 
fakturaer. Vi har laget en funksjon i Bitnet som gjør det mulig for deg å 
sende elektroniske fakturaer til de avtalekundene som har et registrert 
organisasjonsnummer og referansenummer i Bitnet. 

I Bitnet er det raskt og enkelt å legge til og administrere transporter. 
Transportrefusjonen til kunden regnes ut automatisk, og fakturaer til NAV blir 
klare og oversiktlige med spesifikasjon av kilometer, pris, start og destinasjon.
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KOBLINGER TIL EKSTERNE 
LEVERANDØRER
Økonomileverandør 
I Bitnet finnes tilknytning til GP Økonomi. Ved å koble Bitnet til GP Økonomi 
blir fakturaene dine automatisk flyttet til GP Økonomi så snart de er opprettet i 
Bitnet - klar, booket og uten mellomledd.

Annonseleverandør  
I Bitnet finnes tilknytninger til annonseleverandøre Adstate og Timecut. Du kan 
lett koble sammen dødsannonsen med ditt begravelseoppdrag. Deretter kan du 
fakturere annonsen sammen med øvrige varer og tjenester i Bitnet. 

Trykksakleverandør  
I Bitnet finnes tilknytninger til trykksakleverandørene InMemory og LOS. Dette 
for å lette og effektivisere deres arbeid med trykksaker. Når du har koblet dine 
trykksaker sammen med ditt Bitnet-oppdrag, kan du fakturere disse sammen 
med øvrige varer og tjenester i Bitnet. 

Kalender 
I Bitnet holder du enkelt rede på byråets hendelser ved hjelp av kalenderen. Alle 
datoer som du reserverer i forbindelse med oppdrag, blir automatisk registrert i 
kalenderen. Du kan også gå inn i kalenderen og opprette hendelser.  

Du har flere ulike visningsalternativer å velge mellom, og du kan lett orientere 
deg rundt i kalenderen. 

Du kan opprette filter hvor du velger hvilket personale, hvilke kontor og 
hvilke typer hendelser som skal inkluderes. Du kan skreddersy kalenderen din 
ytterligere via visningsalternativene og innholdsfliken. 

Kalenderen
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APP
I Bitnet jobber like enkelt hjemmefra som på kontoret eller under begravelsen 
med vår app til iPhone og Android.  

Appen gir deg tilgang til:
 din agenda for dagen

 adresser

 kalender

 oppdrag

 hentinger

 rapportering av transport

OPPDRAGSMALER
I Bitnet kan du skreddersy egne oppdragsmaler - tilpasset etter ditt byrå og 
de ulike typer begravelser som dere tilbyr. Du kan lagre og gjenoppta en mal 
for nye begravelseoppdrag. Gi navn til malen og velg hvilke varer, tjenester, 
transporter og advarsler den skal bestå av.

OPEN OFFICE-MALER
I Open office kan du utforme egne skjemaer og laste dem opp i Bitnet. Ved 
at du plasserer feltkoder i skjemaet, kommer ønsket informasjon fra Bitnet i 
utskriften. Du kan knytte til informasjon både fra ordinære felter i Bitnet, men 
også fra de feltene du selv har opprettet i felthåndtereren.  

Vi tilbyr standardskjemaer i Open office-format som vi kan legge inn om du 
ønsker et sett av utskrifter å gå ut fra.
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OM BITNET
Bitnet er det markedsledende forretningssystemet vårt for begravelsesbyråer 
og rådgivere. Vi jobber i tett dialog med brukere, kollegaer og leverandører i 
bransjen for å videreutvikle tjenestene våre. Dette gir oss en unik og kollektiv 
kunnskap om bransjen.

Bitnet begynte virksomheten sin i 2005 og  har siden da levert nettbaserte 
tjenester til begravelsesbransjen i Sverige og siden 2018 også i Norge. Bitnet har 
11 ansatte i 2020 og en omsetning på 14 millioner svenske kroner.

I Sverige er Bitnet den største leverandøren av minnesgaver og tilbyr også 
modul for håndtering av juridiske oppdrag. 

Les mer informasjon på nettet på bitnet.nu/no.

019-760 22 60 support@bitnet.nu

bitnetnu bitnetsverige bitnet-sverige


