Komplet økonomisystem
gearet til vækst
Alle virksomheder er dybt afhængige af et godt
økonomisystem. Et system, som kan hjælpe med
at styre både driften og udviklingen. Det handler
om at have et godt overblik over virksomhedens
tal, så du kan tage de rigtige beslutninger. Det får
du med Uniconta.

Erik Damgaard,
CEO - Uniconta A/S

Komplet økonomisystem
gearet til vækst
Uniconta er et komplet og moderne økonomisystem,
der holder styr på økonomi, debitor, kreditor, CRM,
lager, logistik, projekter, anlæg og produktionsstyklister,
og hjælper din virksomhed til at blive digital. Så du kan
drive din virksomhed på et solidt fundament.
Uniconta giver tidsbesparelse på daglige rutiner,
søgninger, genfinding af bilag og dokumentation. Dine
data er sikkert gemt i skyen. Alt er samlet ét sted,
så du får et unikt og komplet overblik over hele din
virksomhed.

Basale regnskabsfunktioner

International løsning

Det er vores overbevisning at et moderne økonomisystem skal dække de behov, som anses som en naturlig del af et regnskabsprogram. Derfor skal man ikke
betale ekstra for indscanning af bilag, bankintegration,
budget, abonnementsstyring og flere dimensioner, da
det er en del af standardpakken i Uniconta.

Uniconta understøtter virksomheder, der både har egne
kontorer i udlandet eller medarbejdere, der ønsker at
anvende Uniconta på et andet sprog. 25 sprog og alle
valutaer er tilgængelige i Uniconta, som allerede i dag
anvendes i mere end 35 lande.

Fuld fleksibilitet

Uniconta er udviklet af Erik Damgaard, som har udviklet
økonomisystemer siden 1983. Uniconta’s fundament
er bygget på det bedste af de foregående 5 økonomisystemer, Erik har udviklet, kombineret med den nyeste
teknologi fra Microsoft. Erik Damgaards programmer
har altid været kendetegnet ved en veludbygget værktøjskasse. Uniconta er ingen undtagelse.

Selvom Uniconta er et standard økonomisystem, er det
fleksibelt opbygget, så du selv kan tilpasse løsningen
med egne felter, kartoteker og skærmbilleder. Det betyder, at du ikke er afhængig af, at dine ønsker til ændringer skal passe sammen med andre virksomheder.
Det samme gør sig gældende for rapporter. Den indbyggede rapportgenerator er en del af standardpakken, så
der er rig mulighed for selv at opbygge og tilpasse rapporter, fakturalayout osv.
Søgefunktioner og filtre i Uniconta giver uanede muligheder for at søge og afgrænse informationer i Uniconta.
Individuelle layouts og opsætning af faste filtre er bare
nogle af de muligheder, som Uniconta giver brugeren.

Åben for integration

Derfor kan kunderne nyde godt af de tillægs- og integrationsløsninger, som vores partnere tilbyder til Uniconta.
Det er nemlig vores princip, at vi udvikler en standard
økonomiløsning, for det er vi gode til. Så lader vi det
være op til vores partnere og samarbejdspartnere, at
tilbyde løsninger rundt omkring Uniconta, der er tilpasset til enkelte brancher, funktionsområder og specialløsninger.

Du får stam- og posteringsdata med fra e-conomic, C5 eller Stellar

Det er nemt og hurtigt at skifte, og du får dine e-conomic regnskabsdata med over i Unicontas
økonomisystem. Alle posteringer fra finans, debitor, kreditor, ordre og indkøb overføres til
Uniconta, og det samme gælder for stamoplysninger som f.eks. kontoplan, momskoder, debitorer, kreditorer, dimensioner, medarbejdere, faktura, fysiske bilag m.m. Historikken er gemt, og
brugbar i Uniconta fra første sekund.

Prøv Uniconta gratis før du køber
Du kan prøve Uniconta med dine egne data fra dit nuværende regnskabsprogram. Du kan også
vælge at starte helt forfra. Begge dele er helt gratis i 30 dage. Så får du mulighed for at lære alle
moduler og funktionaliteten at kende med data, du kender. Det er først, når du tegner et abonnement på Uniconta, at du skal begynde at betale.
Ønsker du ikke at anvende Uniconta når prøveperioden er ophørt, bliver dine data automatisk
slettet efter en periode uden aktivitet.

Få professionel hjælp
Uniconta understøttes af en professionel og landsdækkende forhandlerkanal, så du altid kan
komme i kontakt med en ekspert.
Vi har også mere end 3.000 revisorer og eksterne bogholdere, der anvender Uniconta i deres daglige arbejde til hurtig og effektiv kundebogføring. Så der er altid hjælp at hente.

André Fehrn
Head of Finance and Administration,
Shape Robotics

Vores nye system skulle være let
at tilpasse in-house, så eksterne
konsulenttimer kunne holdes på et
minimum. Det skulle være et åbent
system, der uden bøvl kunne spille
sammen med andre systemer. Og så
var lagerstyring afgørende vigtigt, når
der skulle holdes styr på de mange
delkomponenter og færdige produkter.
Uniconta viste sig at kunne levere på
alle tre områder.

Læs mere om kunders
fordele ved at skifte til Uniconta
på www.uniconta.dk

Konkrete fordele
• Digital bilagshåndtering
• Float skærmbilleder, så man kan skifte mellem debitor og ordrer samtidigt
• Skærmbilleder kan udskrives på mange forskellige måder, gemmes i forskellige filtyper og tilrettede
skærmbilleder (layouts) kan gemmes til senere brug
• 25 forskellige sprog, der kan angives for den enkelte bruger
• Indbygget e-mail håndtering med angivelse af e-mail modtager til faktura på stamkort eller
via kontakter samt til fremsendelse af formularer (salgs- og leveringsbetingelser, salgsordrer,
indkøbsordrer, projekter m.m.) i PDF eller andet format
• Fleksibel søgning og filterfunktion på alle felter
• Vedhæftning af notater og dokumenter – på alle kartoteker
• Copy/Paste funktion i samt til og fra Uniconta til f.eks. Excel
• Op til 5 dimensioner
• Udvidet lager- og logistikstyring
• Variantstyring på varer – op til 5 varianttyper
• Faste ordrer til f.eks. abonnementer, kontingenter m.m. - fra dato til dato, gentagelse
• Projektmodul med timesagsstyring
• CVR opslag DK, EU og nordiske lande – debitor, kreditor, emner
• Automatisk nummerering på debitor, kreditor og varer, eventuelt efter grupper
• Kundespecifikke og leverandørspecifikke varenumre og varenavne med op til 1.000 karakterer
• Pivot tabeller i debitor, kreditor og lager, hvor datagrundlaget er lagerposteringstabeller
• Ubegrænset antal stregkoder (EAN nummer)
• Sammenlægning af finanskonti, debitorer, kreditorer, ordrer, indkøb og varer
• Produktionsordrer til overblik over igangværende produktionsstyklister
• Dynamiske og konfigurerbare balancerapporter
• Indbygget rapportgenerator i grafisk og brugervenligt miljø
• Oprettelse og tilretning af nye kartoteker, felter, menuer, funktionsknapper
• OIOUBL grundopsætning til elektronisk fakturering
• Uniconta Dashboard realtids rapportering. Grafisk visning og ”Drill down” på data og meget andet.
• Adgang til Uniconta Data fra Microsoft Excel via Odata

Se flere fordele på

www.uniconta.dk/economictiluniconta

