
KOM IGÅNG 
PÅ EN DAG!

Känn dig trygg med att siffrorna alltid går ihop
Att stämma av sina bankkonton är A och O för att ha koll på företagets ekonomi. I det långa loppet 
sparar du tid genom att aldrig samla på dig för stora avvikande saldon som tar evigheter att reda ut. 
Dessutom görs dina avstämningar smidigt inifrån Business Central. När systemet hjälper dig att stäm-
ma av, blir det svårt att göra fel.

Identifiera dina avvikelser i tid
Exportera en fil från ditt verkliga bankkonto, läs in den i Business Central för 
att jämföra vad som gått in och ut från banken, med det som redovisats i 
systemet. Indentifiera eventuellla avvikelser direkt och spara tid genom att 
inte behöva logga in och ut från banken varje gång du ska stämma av dina 
konton.

Kom igång snabbt med nya paket
Med våra färdiga paket växer ni snabbt och enkelt i Business Central 
Online. Välj dag att komma igång och vi levererar ditt paket tillsammans 
med en genomgång. Inget avancerat utvecklingsarbete krävs, inte heller 
någon utdragen process för implementering, ni kommer igång direkt. 

VAD INGÅR

BANK & VALUTA
AVSTÄMNINGAR

✔  Avstämning SEK

✔  Avstämning annan valuta

✔  Uppsättning av kontoavstämning

✔  Utbildning i kontoavstämning 

 

PRIS

Fastpris

10 000 kr

Ingen löpande avgift

Valuta i Euro och redovisning i SEK?
En krånglig process blir enklare när du även kan stämma av dina valutakonton 
inifrån Business Central. Exportera ett kontoutdrag från banken, läs in det och 
stäm smidigt av valutabeloppet på banken mot BVA beloppet som finns redo-
visat i Business Central. Se tydligt hur valutorna förhåller sig till varandra.

Känn dig trygg och börja direkt
Vi sätter upp bank- och valutaavstämningen och utbildar dig i ditt nya paket 
under en dag. Det är viktigt att du känner att du kan fortsätta på egen hand 
när dagen är slut.


