
IsoBygg
IT løsningen som hjelper deg å ta vare på lønnsomheten

Med et bransjetilpasset ordre og faktureringssystem basert på Visma Global, vil alle 
små og mellomstore byggevarehus bli mer effektive og få bedre lønnsomhet.
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IsoBygg Økonomi Logistikk/lager/kasse Kundeoppfølging

Varedata Regnskap Tilbud/ordre Integrert netthandel

Skaffevare Dokumentsenter Faktura CRM

NOBB integrasjon Lønn Lager/innkjøp Salgstøtte

NOBB dokumentasjon Personal Håndterminaler

Prislister

Komplett forretningssystem for byggevarebransjen

Alt i en løsning med IsoBygg og Visma Global
Ved å velge en løsning der alle funksjoner du trenger finnes i et integrert system, oppnår du fordelen av at opplysninger 
oppdateres bare ett sted og er tilgjengelige overalt i virksomheten!

Håndterminaler
Med håndholdte løsninger vil du bli enda mer effektiv. Plukk 
ordren, oppdater lager, ta i mot varer på en innkjøpsordre 
eller lag vareetiketter direkte mens du står i salgshallen. 

Visma Global
Visma Global er et av Norges mest brukte forretningssys-
temer for små og mellomstore bedrifter. Det er godkjent av 
byggevarebransjen og benyttes av mange byggevarehus 
som kjernen i forretningen. 

Systemet lar deg på en effektiv måte fakturere varer, gir 
deg kontroll på lageret og du kan enkelt følge opp kunder 
og leverandører. Regnskap og reskontro har helintegrerte 
funksjoner som gjør alt fra å lese inn banktransaksjoner til 
å skrive ut ferdige resultater og balanserapporter. Purre og 
inkassorutinen gir deg god kredittkontroll, og innkjøpsruti-
nene gjør at leverandørutbetalingene foreslås på grunnlag 
av inngående faktura. Alt integrert - om du ønsker det! 

«IsoBygg integrerer mange standardfunksjoner som effektiviserer et byggevarehus»

IsoBygg
For å få løst de bransjespesifikke behovene i Visma Global 
har vi laget en løsning som er skreddersydd for byggevare-
hus og produsenter. 

Ved vareregistrering integreres NOBB-opplysningene med 
dine egne dataløsninger. Skaffevarer håndteres effektivt, 
og tilgang på ByggDoc fra NOBB er bare et tastetrykk unna. 

Har du NOBB kontrakt vil du på 5 minutter ha oppdatert 
alle prisene dine når en leverandør gjennomfører prisend-

ringer. Tilsvarende løsning finnes for oppslag på noen av 
kjedenes vareportaler. 

Med IsoBygg holder du rede på byggmesterens prosjekter 
og prisene på hvert enkelt prosjekt; du kan også lage pris-
avtale direkte fra tilbud.

Kasse og ordrebildene er optimalisert for bruk i byggeva-
rehusene. Selg pr. stk og fakturér i meter. Velg kunde og 
prosjekt og du får opp rett pris. Med direkte tilgang til alle 
opplysninger slipper du skifte rundt i bilder for å oppdatere 
leveringsadresser og ordrereferanser. Alt blir riktig med en 
gang. 

Isonor IT AS har integrert nettbutikk fra Digitroll AS. Dette 
er det perfekte verktøy for dine byggmestere. Der kan de 
sjekke om du har varen på lager, legge inn ordre, sjekke 
ordrestatus, samt få oversikt på materialforbruk pr. pro-
sjekt. Byggmester kan hente opp en faktura, legge på et 
påslag og få ut sitt fakturagrunnlag til byggherren.

http://www.digitroll.no/


Varer og priser fra NOBB
Når du importerer varer fra NOBB grunndata eller kontrakt 
får du med deg all nødvendig informasjon inn i Visma Glo-
bal. Når prisene endres kan du skrive ut hyllekantetiket-
ter før du oppdaterer sortimentet i Visma Global. Det lig-
ger også enkle rutiner for kontroll av dekningsbidrag før 
du oppdaterer varene dine, dermed kan du kontrollere at 
kalkylene er korrekte.

Hvis du er medlem av en byggevarekjede og de distribuerer 
kampanjer på filer, kan du også få importert disse. Ruti-
nene for import er tilpasset hver enkelt byggevarekjedes 
bruk av NOBB.NO, noe som gjør at du til enhver tid har kor-
rekte priser i systemet ditt.

NOBB dokumentasjon
Fra varekortet i Visma Global kan du slå opp informasjon 
som leverandøren har lagret i Norsk byggtjeneste sine 
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Eksempler på hvordan du kan bli mer lønnsom
• Kassen vet om alle kundespesifikke priser
• Full oversikt over hva kunden handlet sist - og til hvilke priser
• Ordresystemet vet hva en kunde har handlet direkte i kassen
• Lageret påvirkes samtidig av både kasse og ordresystem
• Medarbeideren som betjener kassen får vite om ubetalte faktura når en kunde vil handle kontant
• Ett trykk for oppslag på varen - i ordresystemet, i lagerinformasjonen og for NOBB dokumentasjon 

databaser. Dette gjelder produktdatablad, HMS, FDV og 
bilder. Når dokumentasjonen er hentet, kan du skrive den 
ut eller sende den på epost til kunden din. Dermed slip-
per du metervis med brosjyrer ute i butikken, og du har til 
enhver tid oppdatert dokumentasjon fra leverandøren av 
produktet.

«Med IsoBygg tjener 
du mer fordi du kan 

selge med lavere 
kostnader og oppnå 

bedre priser»
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Interessert?
Siden 1989 har Isonor IT AS arbeidet med IT løsninger i 
byggevarebransjen og har vært ansvarlig for videreføring 
av BIT prosjektene for Visma.

Vil du vite mer, ta kontakt:
e-post: marked@isonor.no    tlf: +47 92 037 037

Spesialistene på komplekse integrerte løsninger til små og 
mellomstore bedrifter

Isonor IT AS, Ensjøveien 23 B, 0661 OSLO
+47 92 037 037   |   mail@isonor.no   |   www.isonor.no

Vi leverer den siste meteren!
Isonor IT AS har spesialisert seg på programmene som 
leveres sammen med standardrutinene til Visma Global, 
og har laget mange funksjoner som setter prikken over i’en 
på leveransen. Dette betyr at du får en komplett løsning 
innenfor innkjøp, lagerstyring, butikkdata, tilbud/ordre/
faktura, salgstøtte, regnskap og økonomi.

Byggmesteren - Din kunde i fokus!
I et konkurranseutsatt marked er det viktig å ta vare på kundene. Med IsoBygg finner du små detaljer som gjør at du kan 
fortsette å sette fokus på kundetilfredshet. 

• Du kan lage egne prislister som sendes til byggmester i excel eller til kalkulasjonsprogrammet. 

• Materiallister fra fakturerte ordre som byggmester bruker som grunnlag for faktura til sluttkunden.
• Hold orden på prosjektene. Du har full oversikt hva hver byggmester har tatt ut av materialer til sine prosjekter. Du 

kan avtale spesifikke priser på varer eller varegrupper på et prosjekt, og når byggmester avroper mot tilbudet hentes 
de korrekte prisene. 

• I en egen nettbutikk kan byggmester sjekke priser, legge inn ordre og skrive ut fakturakopier etter stengetid. 


