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Den nya
dokumentgeneratorn

Mitt i den
SIDA 2
härligaste
tiden på året
kommer nu Bitnets
nyhetsbrevet ut. I detta
nummer kan du bland
annat läsa om framtidens
verktyg som kommer att förenkla
er vardag. En del av dessa finns
redan nu och andra jobbar vi
för fullt med.
Framtiden är
nära!

Korsord

E-signering i Bitnet
SIDA 3

med fina priser!

Jobba med kundomdömen

Se baksidan

SIDA 3

Mer än “bara” Bitnet
FÅ EN ÖVERBLICK ÖVER VÅRA FUNKTIONER
OCH KOPPLINGAR PÅ SIDA 4-5

Begravningsflödet 2.0

Trevlig
läsning!

SIDA 6
Linnéa Bengtz

Kommunikationsansvarig

Nya mötesbokaren
SIDA 7

Gåvomottagare – en extraservice som nu är aktiverad automatiskt på beställaren
I höstas lanserade vi tjänsten
gåvomottagare. En smidig funktion
både för er och era kunder. Det
innebär att en eller flera av de
anhöriga får alla gåvobevis till sin
mejl. Varje dag det skänks en gåva
skickas ett mejl med uppgifter om
vem som skänkt gåvan, en pdf med
alla gåvobevis som hittills skänkts
och en länk till ett bildspel. Bildspelet
kan sedan användas på exempelvis
minnesstunden.

De som är gåvomottagare kommer
sedan fortsätta få mejl om det skänks
minnesgåvor efter begravningen.
Ett exempel på det är om det skänks
gåvor på årsdagen.
Det här är en tjänst som ingår i Min
Gåva och det är en fin service för era
kunder. Kom ihåg att det behöver
inte utesluta att ni även skriver
ut minnesbladen och tar med till
begravningen som vanligt. Se det

istället som en extratjänst för era
kunder.
Nu är denna funktion automatiskt
aktiverad på alla beställare (nya
ärenden). Om ni inte vill använda
funktionen behöver ni
aktivt stänga av den
eller alternativt
kryssa ur rutan för
de beställare som
inte vill ha tjänsten.
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”Vi ger människor som
gör ett viktigt och
värdefullt arbete verktyg
som gör arbetsdagen lite
enklare och lite roligare”
Låter som en klyschig slogan,
men det står bokstavligen skrivet
på väggen på vårt kontor så att alla
vi på Bitnet blir påminda varje dag
om varför vi finns och vad vi skall
göra. Vi tackar alla kunder som ger
oss förtroendet att via våra tjänster
förenkla och underlätta arbetsdagen.
Vi har sedan länge gått in i en
digitaliseringsfas i samhället där
begravningsbranschen reagerat
ganska sent, förutom webb-byråerna
som slagit sig in på marknaden.
Min övertygelse är att de byråer
som erbjuder kombinationen av bra
tillgänglighet på nätet, lokal närvaro
och tryggheten i det personliga mötet
blir vinnarna i framtiden.
Vår uppgift framåt tillsammans med
Timecut och andra leverantörer är att
tillhandahålla verktyg för att komma
närmare kunden tidigt i processen, att
förenkla för kunden att kunna boka
möte och göra fler val via era hemsidor.
Det är viktigt även för de “traditionella”
byråerna att få dessa tjänster på plats..
Alla verktyg ni behöver finns redan idag
via ”Boka Online”. Här finns möjlighet
för kunden att boka möte för
begravningsbesök eller möten ang.
juridik, här finns också möjlighet att
göra val inför begravningen och även
göra hela beställningen. Ta kontakt
med oss eller Timecut om ni vill veta
mer.
Ser fram emot
en skön, ”fri”,
sommar som vi
alla längtat efter
så mycket!

Håkan Hallmén

VD

En förhandstitt på hur dokumentgeneratorn ser ut nu. Utseendet kan ändras till lansering.

FLEXIBEL OCH ÖVERSKÅDLIG

DOKUMENTGENERATOR
Bitnet Juridik kommer uppdateras
med ett ny praktiskt modul som
gör vårt nuvarande verktyg mycket
mer heltäckande än förut. Det är en
dokumentgenerator som kommer
hjälpa dig vid bouppteckning,
bodelning och arvsskifte. En modul
som hjälper dig hela vägen med ett
ärende. Du lägger in all fakta på ett
ställe och får en bra överblick över
hela ärendet. När du sedan är redo
kan du generera de dokument som
du behöver.
Verktyget är heltäckande och ger
dig ett bra arbetsflöde. När du börjar
med ett ärende lägger du in alla
anhöriga till den avlidne. Du får då
ut ett släktträd som är perfekt att
peka och visa på när du ska förklara
för arvtagarna. Du lägger även in
tillgångar och skulder på dödsdagen
samt eventuella testamenten.

Under tiden ärendet är aktivt kan
du enkelt lägga till de utgifter och
inkomster som sker under tiden du
administrerar ärendet. Även att-satser
och listor på närvarande och kallade
till möten.
När det sedan är dags för bodelning
har du en räknesnurra som visar hur
pengarna fördelas.
Tanken med verktyget är att det
ska vara enkelt och lättöverskådligt
samtidigt som du har allt du behöver
på ett ställe. Det kommer förenkla för
dig och spara tid som du istället kan
lägga på annat.
Vi jobbar för fullt med detta och
återkommer med mer information i
samband med lansering i höst.
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FÖRKORTA TIDEN FÖR UNDERSKRIFT
E-signaturer är juridiskt bindande
på samma sätt som en handskriven
signatur på papper, men på ett
mycket smidigare och flexiblare
sätt. Du kan snabbt skicka avtalet
till kunden utan brev och frimärken.
Och lika snabbt få svar – 80% av
dokumenten är påskrivna inom 24
timmar. Det förkortar och förenklar
handläggningstid och administration,
så att du kan lägga tiden på annat.
Vi har tillsammans med Verified
utvecklat en funktion där du kan
skicka dokument för signering direkt
från Bitnet. I Bitnet kan du välja en
utskrift och skicka den till en eller
flera mottagare för signering. Du kan
även se statusen direkt i Bitnet på de
dokument du skickat och vilka som
blivit signerade.
Vi har precis lanserat denna funktion.
Du kommer igång med e-signering
genom att teckna ett avtal med
Verified. Läs mer om detta
och anslut dig genom att
scanna QR-koden.

BLI BÄTTRE OCH FÅ NYA KUNDER
GENOM KUNDOMDÖMEN
Kopplat till Bitnet har vi två tjänster
för kundomdömen. Reco och
NPS. De har lite olika fokus och
kompletterar varandra på ett bra sätt.
Där NPS är mer för intern utvärdering
så fungerar Reco som ett bra verktyg
för att visa utåt vad era kunder tycker.
Företag har i alla tider fått nya
kunder på rekommendation av de
gamla, nöjda kunderna. Och så är
det fortfarande. Nöjda kunder ger fler
kunder. Men skillnaden från förr är att
de också blir mer och mer benägna

att skriva en recension på nätet.
Enligt de senaste undersökningarna
är det 2 av 3 som är villiga att lämna
ett omdöme. Värt att veta är också
att 82 % använder internet för att välja
företag att anlita. Reco är Sveriges
största oberoende webbplats för
kundomdömen. Att synas där blir
alltså bara viktigare och viktigare.
Om du vill veta mer om hur du
kommer igång med Reco och NPS,
mejla support@bitnet.nu eller direkt
till Reco på marknad@reco.se.

3

Juridikmodul
Få bättre koll och högre intäkter
på er juridikavdelning
med Bitnet
Juridik
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MER ÄN
”BARA” BITNET
Utöver grundfunktionaliteten i affärssystemet
finns det många smarta funktioner inbyggda.
De ger en enklare vardag med i stort sett
allt du behöver på ett ställe.
Har du koll på alla funktioner på
denna sida?

NPS-funktion
Mät kundnöjdhet och ge
kunden möjlighet
att ge feedback

App

Gåvohantering

Få Bitnets kalender,
ärenden, adressbok
direkt i din
smartphone

Hantera minnesblad
enkelt i Bitnet via
systemet Min Gåva

Enkel bekräftelse
av blombeställning

Blanketter
Använd LibreOffice eller
Open Office för att enkelt
designa egna blanketter
och dokument
till Bitnet

Mejl skickas direkt till din florist
som bekräftar beställningen
direkt i mejlet. Status på
beställningen visas
i Bitnet.

Funktion för
semester och
beredskap

GDPR-säkrat
Vi raderar automatiskt
personuppgifter som inte
skall finnas kvar i Bitnet.
möjlighet att säkra upp
ditt adressregister.

Verktyg för semesterplanering, jour och
beredskap.

Personalmodul
med tidrapportering

Bitnet för florister
Din florist kan ha ett eget
Bitnet. Få direktkontakt och
en enklare hantering av
blombeställningar

Delning
av aktdata
För att enkel delning
av ärende till en annan
byrå med Bitnet för
exempelvis juridikärenden.

Lagerhantering
Hantera kistlager med
beställningspunkt
direkt i Bitnet

Låt personalen lägga in sina
tidrapporter direkt i Bitnet
för löneunderlag

Anmälningar
till minnestund
Ett formulär på er
hemsida kopplat direkt till
anmälningslistan i Bitnet
(GDPR-säkert)

Funktion för
Peppol Bis 3.0
– e-fakturor
Inbyggt i Bitnet

Fortnox,
Promikbook,
Visma, Tripletex

Comunit
Extra hjälp som kan ta
emot samtal och lägga in
information i Bitnet. Comunit
kan hjälpa er med
utökad kundtjänst
med delning till
Bitnet.

Dokumentbevakningen

Sparar tid och minskar fel –
koppla Bitnet till ditt
ekonomisystem och få
fakturorna bokförda
automatiskt
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Timecut,
Adstate

Telavox
När ni använder Telavox
som växelsystem visas
ärendet på skärmen om
telefonnumret finns
i ärendet

Finns det en depå i
Dokumentbevakningen
visas en varning
i ärendet
i Bitnet
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Annonser länkas
till ärendet med
pris och
korrektur

Minnesrummet
och Min Sida

Euroflorist
blommatillbegravning.se

Ger kund och anhöriga möjlighet
att hitta information, anmäla
sig, ge minnesgåva och
köpa blomma
på ett ställe

Euroflorist tjänst söker i
begravningsakter i
Bitnets databas

Boka Online

Cynk

Ge kunden möjlighet att
göra val inför begravningen eller
bara få möjlighet att enkelt
boka tid för ett möte via
Boka Online på er
hemsida

Få hjälp att släcka
sociala medier och leta
försäkringar. Cynks
blanketter finns
i Bitnet

InMemory,
Minnestryck,
LOS Digital

Öppet API
Vårt API fungerar utmärkt för
att hämta information från
Bitnets register till egna
system eller
applikationer

Skapa programkort,
minnesböcker
och tackkort
direkt från
Bitnet

Norstedts
dokument
Automatisk koppling av
juridikärenden till Norstedts
dokument för sammanställning av t.ex.
bouppteckning
och arvskifte

MER ÄN
”BARA” BITNET
För att göra er vardag enklare så bygger vi kopplingar till
många andra företag. På den här sidan ser du dessa.
Smidigt med allt på ett ställe, eller hur?

Reco
Automatisk koppling till Reco
för att visa kundernas
omdömen direkt på
er hemsida
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UPPDATERAT OCH FÖRBÄTTRAT
BEGRAVNINGSFLÖDE PÅ GÅNG
I vintras lanserade vi det nya
begravningsflödet och har sedan
dess fått många bra inspel från er.
Tack för era bra tankar, det är dessa
som gör oss bättre! Med dessa i
åtanke uppdaterar vi och bygger ett
Begravningsflöde 2.0. Tanken med
uppdateringen är att vi vill skapa ett
naturligare flöde, där mer information
skrivs in direkt i flödet. Ni behöver
därmed inte ha koll på samma
information på flera ställen. Det ger
er ett smidigare och mer logiskt
arbetssätt.
Vi jobbar på detta just nu och
återkommer med mer information när
det är dags för lansering.

Nytt i den kommande uppdateringen:
Begravningsflödet får en egen flik i ärendet, så att ni kan använda
sidopanelen till fältkoder och annat.
All information för begravningsakt och gravsättning skrivs in direkt i
flödet och slipper därmed att samma sak står på flera ställen.
Gravsättningsfliken försvinner helt eftersom all den informationen
istället hamnar direkt i flödet.
Olika färger på symbolerna kommer göra det lättare för dig att se var
i flödet du befinner dig. Grönt för de händelser där datumet passerat,
blått för de som datumet inte passerat ännu och rött för datum som
passerat, men som inte blivit rapporterat.

WEBBKURSERNA FORTSÄTTER ÄVEN I HÖST
Hela våren har vi anordnat
webbkurser för alla kunskapsnivåer,
från nybörjare till administratör. De
har blivit mycket uppskattade och
självklart fortsätter vi även i höst. Så
redan i augusti drar vi igång igen.
Passa på att säkra din plats redan nu
så att du får lite nya tips om hur du
jobbar med våra verktyg.
Önskar du ett annat datum eller
upplägg? Kontakta max@bitnet.nu
för prisuppgift och bokning av en
skräddarsydd kurs.
Scanna QR-koden för att komma
direkt till de kurser som vi erbjuder
just nu.

10 kurser

20%
rabatt

MED ETT KLIPPKORT PÅ BYRÅN FÅR NI RABATT
Få rabatt genom att köpa ett klippkort
till byrån och få 10 valfria webbkurser
för 12 000 kr exkl. moms. När du och
dina kollegor sedan ska anmäla er till

en kurs, så anger ni bara ert klippkortid. Enkelt och smidigt!
Mejla support@bitnet.nu för
beställning och mer information.

bitnetnytt

Ny mötesbokare i BO
Tjänsten Boka Online har blivit uppdaterad med en ny
mötesbokare. Där kan era kunder enkelt se vilka tider som
är tillgängliga för det ärende de vill boka.
Kunden väljer i vilket ärende den vill boka möte och ser direkt vilka tider som är
tillgängliga och vilken person de kommer träffa. När kunden sedan bokar mötet
så läggs det direkt in i handläggarens kalender och samtidigt bokas även ett rum
upp. Helt utan att du behöver göra något manuellt.
I Bitnet ställer ni in vilka rum som ska vara bokningsbara, vilka tjänster som ni
erbjuder och vilken handläggare som kan ta vilket möte. Man ställer även in
hur nära inpå som kunden kan boka tiden. Ett juridikmöte behöver oftast mer
förberedelse än ett begravningsbesök exempelvis. Den enskilde rådgivaren
ställer sedan in vilka tider som denne finns tillgänglig. Mötesbokaren känner av
vilka tider som är lediga och om det samtidigt finns ett rum tillgängligt. Dessa
tider blir sedan bokningsbara för era kunder.
När kunden bokar ett möte får denne ett snyggt bekräftelsemejl och ett
sms med sin bokade tid. Det skickas samtidigt ett mejl och ett sms till den
handläggare som blivit uppbokad. I bekräftelsemejlet kan ni lägga till puffar med
länkar till något som ni vill berätta för kunden, exempelvis att ni även kan hjälpa
till med juridik om kunden bokat ett begravningsärende. Bekräftelsemejlet kan i
Bitnet skräddarsys med olika text och puffar för Begravning och Juridik.
Det krävs en del inställningar innan ni kommer igång, men det är inget som är
krångligt. När de första inställningarna är gjorda flyter det bara på och bokningar
trillar in till rätt handläggare. Väl investerad tid alltså.
Vill du veta mer om mötesbokaren scanna QR-koden för att komma
till en presentationsfilm och manual. Om ni vill komma igång med
BO kontakta support@bitnet.nu eller support@timecut.se.

MÖTESBOKAREN
GER FLER KUNDER
VIA ER HEMSIDA
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LÄR KÄNNA EN BITNET-PROFIL

OTTO TUVESSON
Bitnetprofilen i detta nummer är
vår utvecklare Otto Tuvesson. Han
hamnade på Bitnet för snart 5 år
sedan när
han kände
Innan Bitnet
sig klar med
jobbade jag
med gravkartor. sitt gamla
jobb. Han är
självlärd i programmering och ville
bygga ett bättre system än det han
jobbade med då. Det ledde till att han
då gick från att skapa gravkartor för
kyrkogårdar till att bygga affärssystem
till begravningsbyråer.

När han inte jobbar gillar han
att vara med sina två barn och
pyssla i trädgården.
- Jag gillar även att
relaxprogrammera, säger Otto och
berättar när han byggde en twittrande
blomma. Han kopplade en fuktmätare
till blomman som varje gång den var
för torr twittrade ut att den behövde
vatten.
- Det är skönt att få programmera
utan ramar när man kommer hem.

Det bästa med att jobba på Bitnet är
helt klart alla de fina kollegorna som
gör det extra kul att gå till jobbet.

STORA NYHETEN

BITNETKORSORDET
Lös korsordet, fota av och mejla in din lösning
till support@bitnet.nu senast 30/6 2021, så
har du chans att vinna. Från de rätta svaren
drar vi fyra lyckliga vinnare.
Tips! Leta efter svaren i nyhetsbrevet.

KAN KUNDEN DIREKT
PÅ ER HEMSIDA?
FORTSÄTTER
I HÖST
BITNETPROFIL
KONTAKTAS FÖR
SKRÄDDARSYDD KURS
PÅ MEJL TILL
GÅVOMOTTAGARE
ÄR KUNDER SOM
REKOMMENDERAR
ETT ANNONSVERKTYG
KOPPLAT TILL BITNET

Lös korsordet
och vinn ett av fyra
gåvokort, värde 500 kr

TILLGÄNGLIG
HANDLÄGGARE

TJÄNST FÖR
KUNDRECENSIONER
BITNETS VD

TJÄNST FÖR
E-SIGNERING
HANDLÄGGNINGSTIDEN
VID E-SIGNERING

019-760 22 60
bitnetnu

support@bitnet.nu
bitnetsverige

bitnet-sverige

