Fem fördelar med
att automatisera
redovisningen
Redovisning och fakturering är ansträngande och
tidskrävande processer. Säg farväl till tidstjuvarna
så att du kan frigöra tid till kärnverksamheten och
skapa mer business.
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1. Jobba varsomhelst, närsomhelst
Vi är på språng mer än någonsin och blir allt mer vana med att
arbetsuppgifter ska utföras snabbt och effektivt. Molnet är din
effektivitets-vän. Genom att jobba i molnet så kan du också
utnyttja dig av appar och jobba varsomhelst, närsomhelst. På
det sättet har du alltid redovisning och andra viktiga uppgifter
tillgängliga, oavsett var du befinner dig.
Genomför uppgifter på resande fot, på tåget eller i stugan. Du
kan enkelt skicka ut och godkänna fakturor, eller registrera
kvitton genom att ta bilder direkt i appen.
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2. Tid- och kostnadsbesparande
Jobbar du/ni fortfarande i ett traditionellt system som är
installerat på PC eller en server, antingen lokalt eller via en
leverantör? Då är det på tiden att överväga ett molnbaserat
system.
Ett molnbaserat system kräver ingen installation, och nås från
alla enheter med en webbläsare och internetuppkoppling.
Detta gör att du kan jobba smartare och mer effektivt med
redovisning, så att företaget sparar både tid och pengar.
Investeras det i ny teknologi och nya processer, så kommer
företaget kunna reducera kostnader på lång sikt.
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3. Optimalisera arbetsflöde
Det är kanske för bra för att vara sant, men visste du att
företaget kan få ett optimalt arbets och fakturaflöde? Och kan
helautomatisa faktureringen?
Med ett enda tryck på “fakturera” så kollar systemet
automatiskt vilka format som fakturamottagaren kan ta emot,
i den prioriterade ordningen som företaget själv har definierat.
Enkelt för företag att skicka, enkelt och effektivt för kunder att
betala.
Genom att automatisera redovisningsprocessen kan du frigöra
tid, som i sin tur kan läggas på kärnverksamheten.
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4. All data bevaras tryggt i molnet
Att automatisera redovisningen ger inte bara konkreta fördelar
utöver att effektivisera processer, men tunga filer och mycket
data är också enklare och tryggare att hantera.
I molnet ligger allt hela tiden uppdaterat, tryggt och tillgängligt.
Nya uppdateringar sker automatiskt och du är inte längre
beroende av att ladda ner den senaste versionen av systemet
som du använder för att kunna utnyttja ny funktionalitet. Med
säkerheten i molnet går ingen värdefull data förlorad.
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5. Bygg ditt eget ekosystem med hjälp
av integrationer
Är du rädd för att användning av flera olika system kan vara
ett hinder? Något av det bästa med modern teknologi är
möjligheterna som det för med sig. Med ett hav av integrationer
och solid API, kan företaget bygga sitt eget ekosystem och
enkelt integrera andra applikationer mot systemet, och inte
minst optimera alla processer mot redovisningen.
Tänk t.ex. att få alla ordrar från webbutiken automatiskt
överförda till redovisningssystemet, redo för bokföring? Eller
daglig avräkning från affärerna direkt in i systemet? Olika
system är inget hinder. Integrationer gör det möjligt.
Läs om hur credité consulting automatiserade redovisningen
med ett molnbaserat system
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