
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 Se flere referencer på budget123.dk

Sådan gør dine kolleger
Rådgivere over hele landet styrker deres kunder med klare 

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

Med budget123 er opgaven godt begyndt.

BUDGET123.DK

Patriotisk Selskab
Som økonomisk rådgiver har jeg  kunder, der bogfører i 

forskellige regnskabsprogrammer, her er det en god ting, 

at jeg kan betjene dem alle i budget123. Det giver en fin 

tråd i mit arbejde, og uanset regnskabsprogram kan jeg 

nemt og hurtigt opdatere seneste regnskabstal. 

For hver kunde sammensætter jeg rapporter, der matcher 

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
Jeg begyndte som administrator at anvende budget123 på 

flere af mine kunder til udarbejdelse af drifts- og 

likviditetsbudgetter tilbage i efteråret 2014 og vil blot 

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 

kunne give feedback til kunderne på deres likviditet og 

performance! Endvidere så har budget123 også den 

bedste og mest flinke kundeservice :)!

ANDERS AXELTOFT, REVISOR

Henrik Høffner A/S
Jeg har i en del år ikke arbejdet med budgetudarbejdelse. 

Dette er igen aktuelt, hvorfor jeg havde behov for et 

system hertil. Efter en søgning og afprøvning af flere 

muligheder faldt valget på budget123. 

Brugervenligheden, funktionaliteten samt 

overskueligheden for eksterne brugere af det færdige 

budgetprodukt var helt afgørende for valget. 

Kundeservice/support, som er helt i top, har efterfølgende 

vist, at det absolut var det rigtige valg.

HENRIK HØFFNER, INDEHAVER


