Du registrerar i appen,
så sköter vi resten!

Jobba digitalt med oss på
redovisningsbyrån !
Nu kan du som företagare arbeta med oss på redovisningsbyrån på ett helt nytt
sätt med ditt företags administration. Med Digitala Företaget sköter du ditt företags
administration i mobilen eller på webben. Du fotar leverantörsfakturor och kvitton,
skapar kundfakturor, hanterar utlägg mm – direkt i appen. Vi på byrån får direkt
tillgång till underlagen och sköter resten. I appen finns dessutom en ekonomiöversikt
som genom tydliga grafer visar hur ditt företag går.

Med Digitala Företaget
✔✔ får du företaget på fickan
✔✔ slipper du pappershögar som ligger och väntar
✔✔ har du alltid full koll på hur företaget går
✔✔ kommunicerar vi med varandra direkt i appen

Så här fungerar
Digitala Företaget
När du får en faktura eller ett kvitto, vill skicka en faktura, registrera
en tjänsteresa eller vad det kan vara, så öppnar du appen och lägger in
händelsen (normalt genom att fota). Vi på byrån får direkt tillgång till
underlaget och kan bokföra. Behöver vi kompletterande information
pushar vi ett meddelande till dig som hamnar i din ”Att göra-lista” som
du möter varje gång du startar appen.
I takt med att vi bokför affärshändelserna får du återrapportering
i appen i form av uppdaterade rapporter som visar hur ditt företag
utvecklas ekonomiskt.
Med det här sättet att jobba minskar pappersjobbet samtidigt som
du får bättre överblick och kontroll över ditt företags ekonomi.

Ekonomiöversikten
– full koll på hur företaget går
direkt i mobilen
Med Ekonomiöversikten får du överblick över ditt företags
ekonomi och hur den utvecklas. Pedagogiska grafer och
diagram visar bland annat intäkter, kostnader och resultat.
Du ser även resultatrapporter, finansieringsrapporter och skattebetalningsrapporter
samt nyckeltalsrapporter med bland annat
soliditet och vinstmarginal.
33 Klickbara grafer och diagram som visar
företagets ekonomiska ställning
33 Resultatrapporter
33 Nyckeltalsrapporter
33 Skattebetalningsrapporter
33 Finansiella rapporter

1
Du lämnar allt material
till oss på byrån via appen.

2
Vi kvalitetssäkrar materialet och k ompletterar
genom direktkommunikation med dig i appen.

Vill du också förenkla
ditt företagande?
Genom att jobba digitalat med oss på byrån slipper du en hel
del tidskrävande moment och, inte minst, inlämninsstressen
i slutet av varje månad. Så snart du registrerat t ex en faktura i
appen kan du bara sätta in den i en pärm och glömma den. Och
har du frågor kring t ex avdragsrätten för något du köpt in är det
bara att du frågar oss direkt via appen.

3

Vi bokför underlaget.

4
Du får återrapportering direkt i appen i
form av ekonomiöversikt och rapporter.

Vill du förenkla ditt företagande är du välkommen
att ta kontakt med oss så skickar vi en inbjudan till
Digitala Företaget via sms.

Digitala Företaget är en produkt från Björn Lundén Information.

