AI Guide: Så här blir du en modern redovisningskonsult
med hjälp av artificiell intelligens

Vad är artificiell intelligens (AI) ?
AI är metoder och tekniker som gör det möjligt för datorsystem att utföra
uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Med hjälp av smarta
algoritmer kan maskiner tolka data, förvärva kunskaper baserade på tolkning
och lära sig att utföra särskilda åtgärder - på liknande sätt som en människa lär
sig av erfarenheter.
Det finns en etablerad rädsla för att artificiell intelligens kommer att ta över
de mänskliga uppgifterna och ge färre jobb i framtiden. Är artificiell intelligens
ett hot? Svaret är glasklart: Nej, artificiell intelligens är inget hot, utan ett
framtida verktyg som kan öppna upp för en mängd spännande möjligheter och
förbättringsmöjligheter.

Vad betyder det för dig som
redovisningskonsult?
Att vara en modern redovisare innebär att utnyttja teknik för att automatisera
så långt som det är möjligt. AI kommer att vara det mest effektiva verktyget för
automatisering av processer som ger företaget betydande vinster.
Eftersom AI inte bygger på regler, utan på smarta algoritmer som lär sig och
bygger erfarenhet, kommer det bli möjligt att automatisera stora delar av
redovisningsprocessen. Det innebär att du som redovisningskonsult kan få
bort mycket av de manuella arbetet. Du kan fokusera på att vara rådgivaren och
kundens viktigaste sparringpartner.
Här finns de stora möjligheterna för dig!

VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ MED
AUTOMATISK BOKFÖRING?
#1 VÄLJ ETT MODERNT SYSTEM
Om du ska hålla dig konkurrenskraftig som redovisningskonsult så
måste verksamheten följa trenden och välja effektiva lösningar som ger
konkurrensfördelar.
24SevenOffice har länge arbetat med AI och vår AI-assistant kommer snart att
lanseras i Sverige. Vi föddes i molnet, vilket ger oss en stor fördel. Vi har redan
hundratals miljoner fakturor som har gått igenom vårt system. Det ger oss en
stor konkurrensfördel eftersom vår AI-motor har en enorm databas att lära av.
AI-assistent i 24SevenOffice är byggd på på algoritmer och lärande - och
kommer kunna automatisera en stor del av den traditionella processen med
dokumenthantering och bokföring.

#2 AUTOMATISERING - OCH REALISERING AV VINSTER
Manuella och repetitiva processer är dyra. Att ersätta tidskrävande processer
med automatisering blir därför väldigt lönsamt.
Få marknadsaktörer använder idag AI-teknik - fält och fakturor tolkas och
publiceras genom regelbaserade lösningar. AI-assistent tar det till nästa steg
baserat algoritmer och maskininlärning. AI automatiserar en stor del av den
traditionella processen med dokumenthantering och bokföring.
AI-assistant kommer att arbeta för dig och lära sig hur du och ditt team arbetar.

•

Lärande på makronivå på alla 24SevenOffice 34 000 kunder, såväl som
detaljerad mikronivå för varje klient du har.

•

Förstå leverantörer, produktlinjer och sammanhang. Lösningen hanterar
automatiskt en stor del av de fakturor du idag bokar manuellt.

•

Distribuerar automatiskt fakturor för attest och kommentarer från dina
kunder efter de rutiner som är uppsatta.

•

Alla fakturor som är klara för bokföring kommer att förberedas i en lista för
manuell kontroll om så önskas. Detta för att du ska bli bekant med tekniken
och fullt ut kan lita på den.

•

Om tekniken inte kan registrera allt automatiskt, kommer lösningen att
presentera förslag som du som redovisningskonsult kan ta beslut på
för eventuella korrigeringar. All kunskap tar AI-plattformen med sig och
optimerar processen kontinuerligt.

•
Med 24SevenOffice kan du bättre använda dina resurser och uppleva en enklare
arbetsdag.

#3 FRÅN REDOVISNINGSKONSULT TILL RÅDGIVARE
Det finns många nycklar till konkurrenskraft, kunskap är en av dem. Frigör tid
och använd din kunskap till rådgivning till dina kunder. Med 24SevenOfficetekniken frigör du tid och gör dig till en bättre redovisningskonsult:
•

Du kan fokusera på värdeskapande arbete snarare än tunga och
tidskrävande processer

•

Hjälper redovisningskonsulter att leverera bättre kvalitet med konsekvent
kontering enligt gällande praxis.

•

Kontroll ända ner på radnivå

•

I realtid uppdaterade konton på företags-, projekt- och avdelningsnivå.

•

Alltid aktuella rapporter och rätt underlag för beslut.

•

Effektiva attesteringsprocesser baserade på regler: Alla inkommande
fakturor kan automatiskt skickas till attest. Du slipper onödiga avgifter,
påminnelser, inkasso eller att drabbas av bedrägerier.

•

Aviseringar i mobil-app och e-post om attest.

#4 UNDERLÄTTAR TILLVÄXT OCH NYA INTÄKTSSTRÖMMAR
Redovisningsbranschens vanliga affärsmodell är att fakturera per timme. När
algoritmerna tar bort 50 procent av dagens arbete, kommer byråerna förlora
50 procent av sina debiterbara timmar, vilket måste ersättas med något annat.
Affärsmodellen behöver ändras och anpassas till tekniken, och du måste hitta
nya sätt att ta betalt. Då är det viktigt med en leverantör som ger dig flexibiliteten
att testa olika intäktsströmmar för att hitta din position och differentiering på
marknaden.
Den frigjorda tiden kan användas för att växa med fler kunder, tillhandahålla
rådgivning till ett högre timpris än traditionell redovisning och inte minst sälja
programvara som gör att du kan bygga upp en ny inkomstkälla via programvara.

Har ditt redovisningsföretag en ambition att växa eller spendera mer tid på
rådgivning, men har kapacitetsutmaningar? Med AI-assistenten kan lösningen
vara nära:
•

Frigör tid

•

Tar bort de enkla upprepade uppgifterna

•

Bidrar till högre kvalitet

•

Kontinuerligt uppdaterade konton

•

Varje medarbetare kan hantera fler kunder

Med 24SevenOffice har du full kontroll på dina kundrelationer och får tillgång till
en flexibel modell som underlättar skapandet av nya intäktsströmmar. På så sätt
kan ni differentiera er på marknaden och erbjuda tjänster och paketeringar som
ger er konkurrensfördelar.

#5 DEN STRATEGISKA FÖRÄNDRINGSPROCESSEN
Tekniken fungerar inte i sig självt, om den inte backas upp av en tydlig strategi
och en förankrad förändringsprocess. Här ligger ansvaret på företagsledningen.
I 24SevenOffice har vi 20 års erfarenhet av kundrelationer mellan
redovisningskonsulter och deras kunder i molnet. Vi lång erfarenheten och har
också drivit redovisningsbyrå vilket gör att vi kan processerna. Vi delar gärna  
med oss av best practice.

Om 24SevenOffice och AI
24SevenOffice har länge arbetat med AI och vår AI-assistant kommer snart
att lanseras i Sverige. Vi föddes i molnet, vilket ger oss en stora fördelar. Vi har
redan hundratals miljoner fakturor som har gått igenom vårt system. Det ger oss
en stor konkurrensfördel, eftersom vår AI-motor har en enorm databas att lära
av. Vårt mål är att vara ledande inom AI och redovisning.
AI-assistent i 24SevenOffice är byggd på på algoritmer och lärande - och
kommer kunna automatisera en stor del av den traditionella processen med
dokumenthantering och bokföring.
Kort sagt; Med hjälp av smarta algoritmer kan maskiner tolka bokföringsdata,
förvärva kunskaper som bygger på tolkning och lära sig att utföra handlingar på
samma sätt som människor, men med ännu större precision.

Kontakta oss för en presentation av AI och vår AI-assistent som snart lanseras i
Sverige.

Ta kontakt

Ta kontakt

