Jobb et skritt foran.
Velg nettskyen.

Velkommen til fremtiden
Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i
nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige
backuprutiner, kostbare installasjoner og driftløsninger kan
effektiviseres. Vi viser deg hvordan alle kan jobbe trygt i nettskyen,
uansett hvor du er; på reise, på hytta eller på kontoret.
Velg selv om du vil bruke mac, pc, nettbrett eller smarttelefon.

Jobb mer effektivt
Ved å jobbe i nettskyen kan du føre og betale fakturaer i én
operasjon. Fakturaer sendes raskt ut, samtidig som du har full oversikt
over hvilke kunder som har betalt. Du sender inn offentlige
oppgaver elektronisk fra Traconets nettløsning.
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Det er en fordel å ha et autorisert regnskapsbyrå som kan bistå og guide
ved bruk av et nettbasert system. Traconet har spesialisert seg på enkelte
brukervennlige og effektive systemer. Du som ønsker å spare kostnader,
får stor gevinst av å jobbe med oss i nettskyen

Online support
Vi er tilgjengelig for support på telefon eller mail.
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Traconet - regnskap og rådgivning

Hvorfor velge Traconet

Faktura, regnskap og
lønn - alltid oversikt i nettskyen

Regnskap
• Løpende oppdateringer
• Forenklet bilagsføring
• Automatisk rapportering
• Elektronisk innsending til Altinn
• Avdelingsregnskap

Faktura
• Direkte betaling i systemet
• Automatiske purringer
• Abonnementsfakturering

Prosjekt
• Budsjett og personaloversikt
• Påløpte timer
• Gjenstående timer
• Full kontroll på timeforbruket
Lønn
• Direkte lønnsutbetalinger fra systemet
• Timelønn og/eller månedslønn
• Automatisk beregning av skatt/feriepenger
• Ansatte registrerer selv timer
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Hvorfor velge
nettbasert løsning
DU HAR FULL OVERSIKT:
• Likviditet og utestående fordringer
• Kundedata
• Rapporter
• Leverandører
• Nøkkeltall
smart investering - høy eﬀektivitet
Dine ansatte har alltid online tilgang til
alle tjenester, de får mer oversikt og blir
mer effektive. Løsningen frigjør tid til
kjerneområder for din bedrift.
Trygghet
systemet er trygt for deg som bruker.
kontinuerlig backup og stabil tilgang er
en selvfølge.
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Effektivitet
gir resultater!

Det er krav å bruke EHF
- Elektronisk Handels Format
Staten har vært pålagt å kreve elektronisk faktura fra sine leverandører
siden 2012. Kommunene har krav om å håndtere EHF fra 1. januar 2015.

Hvorfor digitale fakturaer?
For staten betyr elektronisk faktura og
e-handel:
• Spart tid, bedre oversikt og sparte penger
For statens leverandører betyr det:
• Lavere fakturakostnader
• Lavere risiko for feil
• Bedre oversikt og kontroll
• Oppfyller offentlige krav
• En klar konkurransefordel ovenfor andre
leverandører som ikke benytter seg av EHF
De samme fordelene gjelder selvsagt for
privat sektor og endringene er i full gang.
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Mobil hverdag

Traconet hjelper til
med å komprimere
og distribuere
regnskapstallene.

Sterk vekst i bruken av
Elektronisk Handels Format (EHF)

Antall EHF fakturaer sendt per måned. Kilde: Difi
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Optisk tegngjenkjenning
Optisk tegngjenkjenning (OCR – optical character recognition) er en
super teknikk for elektronisk eller maskinell oversettelse av trykte bokstaver eller
håndskrift. OCR er blant annet elektronisk behandling av blanketter. OCR- avtaler
med banken gjør at selskapets fakturasystem ved utsendelse produserer en unik kode
som gir referanse til den aktuelle faktura og til den aktuelle kunden. Disse kodene
kan leses rett inn i regnskapssystemet og oppdaterer så vel banken som
selskapets reskontro effektivt.
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Regnskapsløsninger som
effektiviserer
er du kunde hos oss, vil du få glede av våre regnskapsløsninger som registrerer
automatisk betalingsinformasjon som er mottatt fra inngående leverandørfakturaer, enten som
import av en eHF faktura eller ved lesing av en faktura som er sendt i pdf- format o.l.
nye systemer frigjør tid og blir bedriftens daglige styringsinstrument.
implementering av nye systemer bidrar til at regnskapsførers tid frigjøres til å kunne
hjelpe våre kunder med kontroll og analyse, budsjettering og simulering.

enkLeRe DIgItaL HVeRDag

Traconet bidrar til en
forenklet og mer
automatisert hverdag
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tlf.: (+ 47) 66 84 01 50
traconet as
Billingstadsletta 19 B, 1396 Billingstad
www.traconet.no

www.new-direction.no
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