Det smarta är det nya enkla

Samarbete på
en helt ny nivå
Digitala lösningar och automatiska processer gör
vardagen så mycket enklare för såväl redovisningskonsulter som småföretagare. Dessutom blir det
säkrare och man riskerar inte att något faller mellan
stolar eller att misstag sker.

Fortnox ägnar all tid och kraft åt att
göra arbetsdagen enklare för företagare
och redovisningsbyråer. Vår uppgift
är att erbjuda lösningar som kräver
minimal insats från dig som användare
och som gör allt administrativt arbete
så enkelt som möjligt. Det finns inget
enklare sätt att frigöra tid och resurser
än att jobba smartare.
Här berättar vi om några tidskrävande
arbetsflöden som enkelt kan automatiseras. Lösningar som gör din

redovisning snabbare, smartare och
säkrare.
Med digitala verktyg för leverantörsfakturor, kundfakturor, kvitton och lönekörningar får du optimala förutsättningar
för de administrativa processerna. Du
får konsekvent och uppdaterad information och du riskerar inte att något
faller mellan stolarna. Dessutom får du
tid över att fokusera på ditt företag.
Följ med på den digitala resan mot
ett smartare sätt att jobba.

KUNDFAKTUROR
DETTA GÖR FÖRETAGET

DETTA GÖR REDOVISNINGSBYRÅN

En faktura skapas i
Fortnox Fakturering och skickas
automatiskt med Fakturaservice.

Fakturaservice skickar ut fakturan
och sköter automatiskt eventuella
påminnelser och inkassokrav.

När betalningen kommit in matchar
Fakturaservice den mot rätt faktura,
bokför betalningen och gör
automatiskt dagliga utbetalningar.
Redovisningsbyrån gör en
avstämning.

Klart!
Fakturan är betald,
bokförd och finns
sökbar för både
företaget och
redovisningsbyrån.

LEVERANTÖRSFAKTUROR
DETTA GÖR REDOVISNINGSBYRÅN
Ping!

Fakturan tas
emot och tolkas
om det behövs.

DETTA GÖR FÖRETAGET

Fakturan konteras
automatiskt i Fortnox,
godkänns eller ändras.
Att attestera:

Företaget attesterar
fakturan i Fortnox, i
appen eller på webben.

899 kr
Attestera

Betalningen sker per automatik via
koppling mellan Fortnox och bank.
Företaget attesterar
betalningen i sin internetbank.
Återrapportering sker via bankkopplingen och betalningen bokförs.

Redovisningsbyrån gör avstämning.

Klart!
Fakturan är betald,
bokförd och finns
tillgänglig för både
företaget och
redovisningsbyrån.

LÖNER
DETTA GÖR FÖRETAGET

DETTA GÖR REDOVISNINGSBYRÅN

De anställda rapporterar in
avvikelser, sjukdom, semester,
övertid med mera på webben.

Allt är förberett inför
lönekörningen men
kan ändras och
kompletteras.
Ansvarig chef attesterar
lönen i Fortnox.

Lön för Ap
ril

8.888

Lönebeskedet publiceras.

Utbetalningen sköts enkelt
via koppling mellan Fortnox
och banken.

Den anställde får
lönebeskedet digitalt
i appen eller på
webben via inlogg
med BankID.

Företaget attesterar löneutbetalningen i internetbanken.

Utbetalningen
är klar!
Lite återstår:
• Deklaration/skatt
• Semester
• Statistik
• Bokföring

KVITTON OCH UTLÄGG
DETTA GÖR FÖRETAGET

DETTA GÖR REDOVISNINGSBYRÅN
CITYTAXI

CITYTAXI

198Kr

198Kr

Kvittot fotograferas i appen,
information ifylls och godkänns.

Att attestera:

198kr
Ansvarig chef attesterar.

Attestera

Utläggsrapporten kommer
in med automatiskt
konteringsförslag.

Utläggen skickas till bokföringen
och som underlag för utbetalning
via bank eller lön.
Företaget attesterar
utbetalningen i sin internetbank.

Klart!
Utlägget är
utbetalt och bokfört.

Direktkoppling till din bank

I digitala lösningar och automatiska processer är kopplingen till
banken en viktig pusselbit. Genom att koppla Fortnox till din bank kan
du snabbt och smidigt hantera in- och utbetalningar och få ett effektivt,
digitalt arbetssätt för alla dina banktransaktioner.
Fortnox har idag samarbete med alla de stora bankerna.

Mer information hittar du på
www.fortnox.se/samarbeta
eller ring 0470 -78 50 00

