
Revisors fordele

Automatisk budgetopfølgning

Fleksible rapporter og nøgletal

Hurtig scenarieopbygning og simulering

Individuelle budgetforudsætninger

Gennemskuelige beregninger

Lad tallene tale

budget123 er et cloud-baseret program, der er udviklet til 

at minimere de ressourcer, du binder i rutineopgaver. Skru 

op for produktiviteten, og styrk dine kunder med klare, 

forståelige rapporter, som giver ro til daglig drift og retning 

til strategisk udvikling.

Vores administratormodul giver dig direkte adgang til dine 

kunders regnskabstal. Du producerer nemt dynamiske 

dwfigvvgt."rtÄugpvgtgt"vcnngpg"itcらum"qi"ngxgtgt"mqpmtgv"

og handlingsorienteret rådgivning baseret på altid 

opdaterede tal.

Samarbejd med dine kunder online

Betjen alle dine kunder i ét system, og nyd godt af en nem 

og hurtig arbejdsproces, en platform til online samarbejde, 

uqo"gt"vkniÄpignki."ukmmgt"cv"fgng"qi"urÄmmgv"ogf"uqらuvkm-

eret funktionalitet. Lagt sammen giver det trygge kunder 

med sikkert greb om deres økonomi.

Fjern frygt med fakta – få trygge kunder

med tilpassede rapporter

BUDGET123 TIL REVISORER

Automatisk rapportering
Ja, budget123 henter selv de bogførte tal

God brugeroplevelse
Nqikum"uvtwmvwt."kpvwkvkx"dtwigtりcfg

Skab overblik med diagrammer
VtÄm"nkplgtpg"qr"ogf"jÃpfrnwmmgv"itcらm

Prøv budget123 på budget123.dk
For hands on-erfaring med programmet

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

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

Ét login til alle dine kunder
Pgo"qi"りgmukdgn"mwpfg/cfokpkuvtcvkqp



Hvordan vil du drage fordel af budget123?

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

Sådan gør dine kolleger

Rådgivere over hele landet styrker deres kunder med klare 

rapporter, der giver ro i maven og retning til strategien.

Patriotisk Selskab

Som økonomisk rådgiver har jeg  kunder, der bogfører i 

forskellige regnskabsprogrammer, her er det en god ting, 

tråd i mit arbejde, og uanset regnskabsprogram kan jeg 

nemt og hurtigt opdatere seneste regnskabstal. 

informationsbehovet både hos ledelsen og hos eksterne 

brugere af budgettet som fx kundens bestyrelse. Det gør 

mine rapporter ekstremt målrettede og relevante for de 

mennesker, der skal arbejde videre med dem.

EVA DAMGAARD KNUDSEN, KONSULENT

Nero

varmt anbefale andre administratorer til at gøre det 

samme, da det har givet mig en virkelig betydelig 

tidsbesparelse og en hurtigere mulighed for hele tiden at 

ANDERS AXELTOFT, REVISOR

Jeg har i en del år ikke arbejdet med budgetudarbejdelse. 

Dette er igen aktuelt, hvorfor jeg havde behov for et 

Brugervenligheden, funktionaliteten samt 

overskueligheden for eksterne brugere af det færdige 

budgetprodukt var helt afgørende for valget. 

vist, at det absolut var det rigtige valg.

HENRIK HØFFNER, INDEHAVER


