STREAMLINE START
BUSINESS CENTRAL
KOM IGÅNG
PÅ EN VECKA!

Välj bort långa projekt med oönskade kostnader

Ibland vill vi bara att saker ska gå fort, undvika utdragna projekt där kostnaderna sticker iväg. Med
StreamLine Start fakturerar och redovisar du i Business Central Online efter en vecka. Du får en kraftfull
ekonomimotor i molnet som ger dig möjlighet att börja här och nu, men också att växa efter hand.

Börja smått men dröm stort

Business Central är en kraftfull plattform med stora möjligheter att växa inom.
Börja smått och utöka ditt StreamLine Start paket när din verksamhet växer.
Integrera systemet med produkter som Office 365, Sales Pro, Outlook, Excel
och Microsoft CRM.

Molnet ger dig flexibilitet och tillgänglighet

Molnet gör arbetet i Business Central platsoberoende. Du når allt du behöver
från distans och från olika enheter. I molnet behöver du inte oroa dig för lagring och drift. Inte heller uppgraderingar. Det sker automatiskt två gånger om
året vilket gör att du aldrig fastnar i ett gammalt system.

Det behöver inte vara svårt att byta affärssystem

Många känner en uppförsbacke inför att byta system men det behöver inte
vara så krångligt. Vi hjälper dig att migrera viktig data och vi har en tydlig tidsplan i vår leveransvecka som är enkel för dig att följa. Du vet vad som kommer
och är väl förberedd inför bytet. Läs om leveransveckan här.

Känn dig trygg med utbildning och konsulttid online

I StreamLine Start ingår två timmars grundutbildning innan driftstart, och två
timmar för att ställa frågor efter. I grundutbildningen lär du känna systemet och
hur du navigerar dig i Business Central. När det är dags att bokföra din första
faktura kan du boka en av de två timmar du har med en konsult. Du behöver
inte ta dina två timmar vid samma tillfälle men utnyttja tiden för att komma
igång på ett bra sätt. Grundutbildningen och frågestunden hålls online.

VAD INGÅR
✔

Svensk eller engelsk basuppsättning

✔

Kunder och fakturering

✔

Leverantörer och utbetalningar

✔

Kund- och leverantörsreskontra

✔

Försäljning och inköp i olika valutor

✔

Momsrapportering

✔

Dimensionshantering

✔

Uppföljning av nyckeltal

✔

Balans- och resultaträkning

✔

Två timmar grundutbildning online

✔

Två timmar fråga konsult online

✔

E-learningportal och Supportapp

Redovisning och register i ditt tidigare system?

Välj mellan svensk och engelsk basuppsättning

Kunder, fakturering och kundreskontra

Leverantörer, utbetalningar och leverantörsreskontra

Följ upp dina nyckeltal

Systemet hjälper dig med din moms

Använder du olika kostnadsställen eller dimensioner när du
bokför idag? Skicka underlaget till oss, vi löser så att du kan
fortsätta analysera dina nyckeltal.

Moms är många gånger krångligt, här förenklas processen
för momsrapportering med färdiga momsmallar. Få färre fel i
momsrapporten när systemet hjälper dig att redovisa.

Arbeta med olika valutor

Förenklad hantering för utskick av fakturor

För dig som använder olika valutor har du här tillgång till de
vanligaste. Om det är någon valuta som fattas adderar du den
smidigt.

Utöka och förenkla hanteringen av dina försäljningsfakturor
med tilläggsappen Freemium från Golden EDI. Du får smidig
hantering för att skicka försäljningsfakturor i PDF-format.

Tillgång till vår e-learningportal och Supportapp

Det här behövs för StreamLine Start

Vi hjälper dig gärna. Exportera dina register till Excel så importerar vi dem till Business Central tillsammans med eventuell
öppen reskontra. Det gör att du inte missar någon pågående
in- eller utbetalning. Vi importerar även dina redovisningstransaktioner från ett år tillbaka om du skulle vilja det.
Skapa försäljningsfakturor, kreditnotor och håll koll på din
kundreskontra. Du ser vilka utestående belopp du har att
vänta och vilken kund som har betalat. Välj att periodisera dina
intäkter och följ upp din försäljning smidigt. Vilken kund köper
egentligen mest?

För nya användare finns vår e-learningportal som utbildar dig
i Business Central. Du hittar filmer, manualer och verktyg för
självinlärning i allt från enkla till mer avancerade flöden. Skapa
upp en kund, periodisera en faktura, vår portal lär dig hur!
Ibland behövs support ändå. I paketet ingår NAB:s Supportapp
som gör att supporten aldrig är mer än ett knapptryck bort.

Du väljer själv vilket språk din basuppsättning och dina menyer
ska ha. Här finns färdiga nummerserier, bokföringsjournaler,
bokförings- och momsmallar redo att användas. Välj att importera kontoplanen från ditt tidigare system eller baskontoplanen
som tillhandahålls av oss.
Skapa inköpsfakturor, inköpskreditnotor och håll koll på din
leverantörsreskontra genom att låta systemet hjälpa dig att
betala i tid. Skapa och ladda upp utbetalningsfiler på banken,
återrapportera utförda utbetalningar för att stänga öppna poster i din leverantörsreskontra.

SweBase är en förutsättning för att Microsofts globala affärslösning Business Central ska fungera på en svensk marknad.
SweBase debiteras per användare och månad. Du behöver även
tillgång till Office 365 för att logga in i Business Central, har du
inte det, kontaktar du en Office 365 Partner. Office 365 debiteras per användare och månad.

PRIS
Priset består av ett fastpris för implementering och en löpande rörlig del för licenser.
Licenskostnaden påverkas av antalet användare.
Fastpris från

45 000 kr

Har du fler än ett bolag?

löpande licenskostnad från 671 kr/mån

Det tillkommer ingen extra licenskostnad om du har fler bolag i samma databas. Det vill säga, du loggar in i bolaget med samma e-postadress.
Uppstartskostnad för extra bolag:
Extra bolag med migrering kund- och leverantörsregister, öppen reskontra samt SIE från ett år tillbaka: 20 000 kr
Extra bolag med enbart SIE-migrering från ett år tillbaka: 10 000 kr
Leveransveckan kan påverkas med fler bolag i implementationen.

