
budget123 – dynamiske budgetter 

og eやektiv rapportering

OVERBLIK TIL OVERSKUD

Skab værdi med

Automatisk budgetopfølgning

Fleksible rapporter med nøgletal

Smart likviditetsbudget

Økonomistyring med sigte på fremtiden

budget123 er et smart og intuitivt værktøj til dig, som 

savner overblik over den fremadrettede økonomi.

Med budget123 genererer du hurtigt budgetter for fx 

drift og likviditet. Og hver måned følger du op på dine 

mål, når systemet selv sammenholder med dine 

faktiske regnskabstal.

Opdag afvigelser, inden de bliver kritiske, og dan dig et 

overblik, du nemt rapporterer til ledelse og bestyrelse.

Prøv budget123 gratis på budget123.dk

Automatisk rapportering
Ja, budget123 henter selv de bogførte tal

God brugeroplevelse
Logisk struktur, intuitiv brugerりade

Skab overblik med diagrammer
Træk linjerne op med håndplukket graらk

Lær gennem らlm
Sikker opgaveløsning med らlm

Alsidig og øjeblikkelig support
Hurtigt videre med manual, mail- og tlf.-support

Tilgængeligt. Sikkert. Opdateret.
Og ingen bryderier med drift og backup

Eやektiv brush up eller ny viden?
Deltag i brugerseminarer tæt på dig



Økonomistyring med sigte på fremtiden

Mød vores partnere

Vi har fornøjelsen af at samarbejde med de største 

revisionshuse i landet.

Vidste du, at de bruger budget123 hver dag?

BUDGET123.DK/VIRKSOMHED/PARTNERE.ASPX

Milling Hotels

budget123 har virkelig sparet os tid og penge 

samtidig med, at det giver os et fantastisk økonom-

isk overblik.

Jeg er typen, der kender alle mine tal, så jeg troede 

ikke, at jeg havde så meget behov for et program.

Men nu kan jeg se, hvor smart det er, hvor meget 

overblik det har givet, og tid det har sparet os.

DORTE MILLING, KONCERNDIREKTØR

FakturaIT ApS

budget123 er et fantastisk værktøj som vi bruger 

dagligt til opfølgning og kontrol. Vi har et super 

overblik over omsætningen på kundeniveau og alle 

værdi.

LARS BO KOCH, DIREKTØR

PK Revision

Det er enormt praktisk, når jeg skal vejlede kunder, 

at programmet ligger på en web-platform, så vi ikke 

skal gemme og opdatere manuelt fra maskine til 

maskine.

MARTIN GODSKESEN, STATSAUT. REVISOR

NPJ Steel

Det sidste halve år har vi brugt budget123 hos NPJ 

Steel i Middelfart. Efter en indkøringsperiode, som 

bogholderiet skulle vænne sig til, har vi set rigtig 

mange fordele.

Her og nu-billeder af resultater er en stor hjælp til at 

holde overblikket, og opdeling af brugere på vores 

værksted giver et klart billede af, hvor vi tjener 

penge og hvor vi skal stramme lidt mere til.

Likviditet er som alle sikkert ved en vigtig brik i 

dagligdagen. Her hjælper budget123 med at holde 

fokus på pengestrømmens bevægelser. budget123 

er en god informationskilde til medarbejdere, for 

alle med ansvar kan se, hvor vi er og hvad der skal til 

for at komme videre.

PER MØLLER HANSEN, DIREKTØR


