Styrk relationen til dine kunder

Som økonomisk rådgiver for ﬂere
virksomheder kan du få et stærkt
samarbejde med hver enkelt kunde

Få en delt platform til
samarbejde og
sparring om økonomi
Og eﬀektiviser din arbejdsproces,
samtidig med at du styrker dine
kunderelationer
budget123 er et budget- og rapporteringssystem
med forbindelse til adskillige regnskabsprogrammer og automatisk budgetopfølgning.
Systemet er online, så det fungerer optimalt som
en delt platform for dig og dine respektive kunder.
I samarbejder konstruktivt i systemet, og du
styrker hver enkelt kunderelation i processen.

Eﬀektiviser din arbejdsproces, og høst
stordriftsfordele ved at betjene alle dine
kunder i ét standardiseret system

Reducer kostprisen på dine ydelser ved at
mindske tidsforbruget til budget- og
rapporteringsopgaver

Giv dine ydelser et ensartet, graﬁsk og
professionelt udseende

Etabler en regelmæssig

Som økonomisk rådgiver for ﬂere virksomheder
har du meget at vinde ved budget123:

regnskabs-rapportering, som giver
anledning til dialog med dine kunder

Brug budget123 som styringsværktøj, ﬂeksibel budgetmodel eller til ensartet og stringent rapportering

Det kan du med budget123
Du lægger hurtigt et budget for drift og likviditet, og du
følger automatisk op på det
Du arbejder dynamisk med formler, forecasts,

Simpelt i brug og alligevel avanceret
Simpelt, fordi det betjenes med en intuitiv lethed
Avanceret, fordi det stiller komplekse funktioner til
rådighed for dig som rådgiver

simulering og nøgletalsrapporter
Du får dine analyser præsenteret i en entydig graﬁk, der

Kombinationen af nyttige funktioner og stor brugervenlighed

gør, at du nemt formidler din rådgivning, så kunden ikke

betyder, at du hurtigt sætter dig ind i et speciﬁkt materiale og

alene forstår den, men også forstår at handle ud fra den

nemt vender tilbage til det.

Direkte adgang til kundens bogførte tal

Kom tættere på dine kunder

budget123 er et online system til budgetlægning, -opfølgning

Fordi budget123 er et online system, bliver det hurtigt en delt

og rapportering, som har integration til adskillige regnskabs-

platform, hvor du og dine kunder er fælles om både opgaver

programmer. Det åbner muligheder for dig som rådgiver:

og informationer:

Du kan hente hver enkelt kundes bogførte tal og hurtigt

Jeres samarbejde bliver mere eﬀektivt, fordi I ikke har

få et opdateret indblik

behov for at sende materiale imellem jer

Du kan til enhver tid yde en rådgivning, der er aktuel,

Du kan træde til i hastesager og yde en konkret

detaljeret og lige til at handle på

rådgivning, der bygger på aktuelle tal

Du kan betjene alle dine kunder i ét system, selvom de

Du kommer tættere på hver enkelt kunde i kraft af jeres

bruger forskellige regnskabsprogrammer.

samarbejde i budget123.

Dine gevinster ved et webbaseret system

budget123 som markedsføringsværktøj

Det eneste, du skal bruge for at få adgang til budget123, er en

Brug budget123 som et element i din markedsføring.

internet-forbindelse, og når du logger ind som rådgiver, får

Fasthold eksisterende kunder, og tiltræk nye ved at

du adgang til alle dine kunders budget123-løsninger.

introducere dem for de samarbejdsmuligheder, systemet
giver jer.

Du arbejder automatisk i nyeste version og med altid
opdaterede regnskabstal
Du går fri af tunge udgifter til servere, sikkerhed og
licenseret software

I visse tilfælde kan du med fordel anbefale, at din kunde selv
udfører arbejdet i budget123, mens du fører kvalitetskontrol
og yder rådgivning af mere strategisk karakter.

Samarbejd med dine kunder
Tegn abonnement på budget123, og få et værktøj, som fastholder dine
eksisterende kunder og bliver et parameter, når du skal tiltrække nye

budget123 stiller avancerede funktioner til rådighed
for dig som rådgiver, og da systemet betjenes med

Kontakt budget123 for en uforpligtende samtale

en intuitiv lethed, er du fortrolig med det på kort tid.

om den rigtige løsning til din virksomhed. Du får
en samlet pris, der matcher netop dine behov.

Styrk relationen til dine kunder ved at bruge
budget123 som et fælles arbejdsredskab. Jeres
samarbejde bliver tættere og mere direkte, fordi I
nemt deler materiale og opgaver imellem jer.

Og som rådgiver sparer du tid på budget- og
rapporteringsopgaver, samtidig med at dine ydelser
får et ensartet, graﬁsk og professionelt udseende.
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