Økonomi og Regnskap
Den smarte løsningen

Aldri har det vært lettere å få oppdatert informasjon om utviklingen
i ditt selskap! Xledger frigjør tid, og forenkler manuelle rutiner som
bilagsregistrering, bankavstemming og utarbeidelse av rapporter.

Fakta
• Scanning og OCR-tolking av alle
inngående bilag

Med umiddelbar tilgang vil data alltid være tilgjengelige. På PC, Mac, nettbrett og mobil.

• Mulighet for preregistrering,
der bilagsinformasjon kan
kompletteres før oversendelse
til regnskapsfører

Scanning og automatposteringer

• Xledger foreslår kontering på
alle innkomne bilag

Innkommende bilag leses direkte inn i Xledger, enten via skanning, epost-mottak eller mottak
av elektronisk faktura (EHF). Kontering vil bli foreslått basert på leverandørhistorikk. Med
automatisk arbeidsflyt kan fakturaer godkjennes på ett eller flere nivåer.

Forenklet reskontroopprettelse

Leverandørreskontro opprettes automatisk ved innskanning. Kunde- og leverandørinformasjon kan også opprettes manuelt, kun ved bruk av organisasjonsnummer. Les mer om
dette i eget produktark (Kunde og Leverandør).

Bank

Bankkonti kan enkelt kobles mot Xledger slik at dine arbeidsrutiner vesentlig forenkles.
Remittering skjer fra eget bilde i Xledger, og vi håndterer all videre prosess. Innlesing
av returfiler sørger for at bank- og leverandørreskontro blir utlignet. Nattlig innlesing av
kontoutdrag gjør at bankavstemming skjer automatisk samt at saldo kontinuerlig oppdateres i systemet. Xledger tilbyr ferdig oppsett for systembokføring av bankbevegelser
som gebyrer, renter, etc. Oppsettet kan tilpasses lokalt, slik at bank i praksis blir fullautomatisert.

Innsikt og virksomhetsstyring

Ettersom bank og bilagsføring alltid er ajour, vil data også være
oppdaterte. Likviditetsanalyser gir et cash-flow estimat basert på banksaldo, samt forfallsdato på innkommende og utgående fakturaer. Xledger har en mengde ferdigdefinerte rapporter, og svært gode spørremuligheter mot både regnskap, reskontro og budsjett.

• Leverandør opprettes
automatisk i scanningprosessen
utfra leverandørens
organisasjonsnummer
• Fakturaimage vises på skjerm
ved både preregistrering og
bokføring
• Arbeidsflyt; bilagsgodkjenning
kan skje på flere nivåer
• Arbeidsflyt styres bl.a. etter
konto, koststed, prosjekt og
reskontro
• Bilaget kan enkelt følges av
regnskapsfører mens det er i
arbeidsflyt
• Mulighet for korrigering
av bokførte bilag. Xledger
håndterer fullstendig
endringslogg
• Gode spørre- og
rapportmuligheter
for både økonomi- og
reskontrooppfølging
• Spørretilgang kan begrenses på
avdelings- og prosjektnivå
• Alle spørreresultater kan tas ut
på fil eller sendes til Excel
• Løsninger for eksport av data til
eksterne system via tekstfil eller
Web Services

Instant Business Insight
Run your business - not your business sytems

www.xledger.no

