digitale guldkorn
En rapport om det digitale niveau blandt
økonomi- og regnskabsfolk i Danmarks
små og mellemstore virksomheder.

Få essensen af mere end 1.000 interviews og bliv
klogere på, hvordan du kan gøre din virksomheds
økonomifunktion klar til fremtiden.

digital fremtid?
Alle virksomheder, små som store, er dybt afhængige af et godt økonomisystem. Et system, som kan
hjælpe med at styre både driften og udviklingen. Det handler nemlig om meget mere end at have et
sted at registrere og fakturere. Det handler om at kunne tage de rigtige beslutninger. Og det kan du kun,
hvis du har et godt overblik over tal fra hele virksomheden.
Tal ind. Viden og informationer ud
Adgang til data er alfa og omega. Det kan være data om økonomi, indkøb, salg, varer, lagerbeholdning,
kunder eller projekter. Og når al data er samlet ét sted, i ét system, får du et unikt overblik på tværs af
de klassiske ’siloer’. Med det overblik kan du omsætte tal til brugbar information og viden, som gør det
nemmere at drive virksomheden rentabelt. Og som alle i virksomheden kan få umiddelbar glæde af.
Plads til digital forbedring
Vi skiller os mere og mere af med papir. Langt de fleste administrative procedurer er eller bliver digitale.
Men som analysen afslører, er der stadig et godt stykke vej for mange virksomheder.
Den gode nyhed er, at der er store gevinster i sigte for dem, der vælger et stærkt, fleksibelt
og fremtidsorienteret økonomisystem. De får nemmere ved at navigere i virksomhedens
udfordringer, nemmere ved at rapportere, træffe beslutninger og vækste.
Som rapporten her viser, er der et strategisk potentiale, der venter på at blive udfoldet.
Jeg håber, vi kan være med til at inspirere dig og dermed bidrage til at optimere
din forretning.

Erik Damgaard,
CEO og stifter,
Uniconta
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om undersøgelsen
Skabt via telefoninterviews i foråret 2019
1.087 personer med ansvar for bogholderi og regnskab har deltaget
Virksomheder med 15-50 ansatte

Undersøgelsens tre fokusområder er tilgængelighed, integration og rapportering.
Ud fra svarene har vi inddelt målgruppen i fem digitale profiler.
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executive summary
Mange økonomisystemer hænger i fortiden
Små og mellemstore danske virksomheder har godt styr på tal, debet og kredit. Det viser vores undersøgelse.
Men den afslører også, at mange virksomheder halter efter, når det gælder om at trække informationer ud af
økonomisystemet. Og at det generelt kniber med at dele vigtig information og viden på tværs af systemer og
medarbejdere.

Tilgængelighed – adgang giver overblik
Et vigtigt tema for virksomhederne er tilgængelighed.
At give relevante medarbejdere adgang til information,
som ellers er gemt i systemet. Sælgere, indkøbere,
kundeservice – og selvfølgelig bogholdere, økonomichefer, ledelse og direktion. Alle skal ikke have adgang
til alt. Men med kontrolleret brugeradgang kan du
sikre, at den information, som er vigtig for den enkelte,
bliver tilgængelig. Dermed giver du alle i virksomheden
overblik og det bedste udgangspunkt for at udføre
deres arbejde.

Over 50 % kan ikke trække
salgstal direkte fra deres økonomisystem. Det gør det f.eks.
svært for sælgerne at være på
forkant med kundernes behov.

50

%

Integration er livsnødvendigt

75

%

75 % arbejder videre med
data fra økonomisystemet i
andre systemer.

Det går ikke, hvis økonomisystemet er en isoleret ø.
Systemet skal integreres med andre systemer for at
kunne give et samlet billede af virksomhedens tilstand
og performance. Det kan f.eks. være integration til
banken, lagersystemer, Excel, butikker, apps, CRMsystemet mv. Og det skal helst være forholdsvis
enkelt at integrere systemerne, så tingene hurtigt
spiller sammen.

Rapportering styrker beslutningerne
For at få en forståelse for både risici og muligheder
skal man kende både tal og tendenser. Det kræver
rapportering. Baseret på masser af data og præsenteret enkelt, overskueligt og præcist. Men netop
rapportering er et af de områder, som alt for mange
virksomheder har svært ved. Ofte fordi det nuværende
økonomisystem ikke gør det muligt. Det betyder, at
ledelsen risikerer at få et forkert billede af forretningen,
og hvad virksomheden tjener penge på.

1 ud af 5 siger, at deres økonomisystem ikke gør det
muligt at imødekomme ledelsens krav om rapportering.
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tilgængelighed
Adgang til information giver overblik og gør virksomhedes
arbejde mere effektivt. Se, hvilke udfordringer virksomhederne
kæmper med, og hvordan de kan løses.

Tilgængelighed – adgang giver oveblik
Et af de vigtigste temaer for virksomhederne er
tilgængelige data. Med god grund. Der er nemlig store
fordele at hente ved at give alle medarbejdere adgang
til den information, der er relevant for netop deres
arbejde: Nøgletal, lagerbeholdning, kundepipeline,
ordrestatus mv.
Adgang til den rette information giver overblik. Og et
godt overblik gør det nemmere at udføre sit arbejde,
uanset om man er direktør, sælger eller bogholder.

40

%
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Ca. 40 % af virksomhederne
kan ikke trække de forecasts og
salgstal, de skal bruge direkte
fra deres økonomisystem.

44

%

I 44 % af virksomhederne har sælgerne
begrænset eller slet ingen online adgang til
salgstal og andre vigtige informationer.

Data on demand sikrer
effektive arbejdsgange

1 ud af 5 har ikke det nødvendige overblik over virksomhedens økonomi.

Undersøgelser viser, at medarbejdere, der har mobil
adgang til virksomhedens systemer, sparer op til ni
ugers effektiv tid om året. For at et økonomisystem
kan skabe reel værdi, er det derfor vigtigt, at alle nemt
kan komme på. Det skal være nemt for medarbejderne
at se aktuelle data – og nemt for økonomifolk at
indrapportere nye tal og informationer – uanset
hvor man er. Det mindsker fejl og sparer alle kostbar
spildtid.

Nem adgang er det nye sort

“Manuelle arbejdsgange giver ofte
tidskrævende tilbageløb, fordi
medarbejderen mangler aktuelle
tal og viden om kunden.”

Ifølge en undersøgelse af Forbes arbejder de fleste
ledere på mange forskellige enheder – computer, mobil
eller tablet – afhængigt af, hvor de er. Samme billede
tegner sig for alle andre medarbejdere. Alle vil have
nem adgang til information uanset tid, sted og enhed.

Brian Andersen, Fitness Engros

Overblik for alle i virksomheden
Skal alle så til at have adgang til alle virksomhedens
regnskabstal? Nej, ikke nødvendigvis. Men med
personlige brugeradgange kan virksomheden give
medarbejderne adgang til præcis de tal og informationer, de har brug for. Når en sælger kun bliver
præsenteret for det, der er relevant for hende, kan
hun nemmere danne sig et overblik. På samme måde
letter det lagermedarbejderens arbejde, når han kun
ser systemets lagerinformationer.
Ved at skræddersy systemet til de enkelte brugere med
brugeradgange sikrer virksomheden bedre overblik
og langt færre fejl. Og det gør det nemmere at holde
forretningen på ret kurs.

57

%

Over halvdelen har svært ved
at bruge deres økonomisystem
til automatisk varebestilling og
forecast af lagerstatus.

CASE: Fitness Engros
Mange tror, at digitale arbejdsgange gør det sværere at samarbejde og lære på
tværs af virksomheden. Sådan behøver det ikke være. Tværtimod. Automatiserede
processer giver ofte bedre mulighed for effektiv vidensdeling, fordi de gør arbejdsopgaver, kapacitet og kompetencer tydelige for alle i hele virksomheden.
Se filmen her: uniconta.dk/fitnessengros
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integration
I dag er det et must, at virksomhedens systemer kan tale sammen.
Men bliver de integrerede løsninger prioriteret højt nok i økonomiafdelingen?
Se her, hvad virksomhederne mener, og hvorfor automatisering er afgørende.

Integration er livsnødvendigt
Der er generelt stor interesse for at skrue op for
automatiseringen af virksomhedens regnskabsprocesser. Og særligt integrationen mellem
økonomisystemet og virksomhedens andre
systemer er afgørende for mange.
Det giver rigtig god mening. For hvis man vil
drive en succesfuld forretning i dag, kan data
fra regnskabsafdelingen ikke leve i sin egen lille
boble. Økonomisystemet skal spille sammen med
lagersystemet, CRM-systemet, banken mv., så alle
handler ud fra samme datagrundlag.

CASE: Too Good To Go
Når man vækster hurtigt – og i mange lande – er der hele tiden behov for at tilføje nye
forretningskoncepter. Og her er det afgørende, at økonomisystemet kan følge med. Hos
Too Good To Go tester de jævnligt nye muligheder af og bygger dem selv ind i Uniconta.
Se filmen her: uniconta.dk/toogoodtogo
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50

%

Automatisering i økonomiafdelingen løfter
hele virksomheden
Når en virksomhed siger farvel til manuelle regnskabsprocesser – og goddag til øget digitalisering – følger
en række klare fordele med. Udover at spare omkostninger oplever mange også øget effektivitet. Ikke
bare i finansfunktionen, men i hele virksomheden.
Undersøgelser viser, at automatiserede processer gør
det muligt for finansfunktionen at rette hele 40 % af
deres indsats mod mere værdiskabende, strategiske
aktiviteter.

50 % synes ikke, deres regnskabsprocesser er digitale nok i dag.

82

%

82 % interesserer sig i høj grad for automatisering af manuelle processer.

Fleksibilitet

42

%

42 % har planer om
at optimere og blive
mere digitale i 2019,
men kun 25 % af
dem har afsat midler
til det.

75 % svarer, at de
arbejder videre med
data i andre systemer
som f.eks. Excel.

Udviklingen stiller også nye krav til virksomhedernes
tilbud til markedet. Særligt når det gælder nye
tendenser og behov blandt kunderne. Det kan f.eks.
være efterspørgsel efter abonnementsløsninger,
leasingaftaler, international tilgængelighed mv.
Alle de nye forretningsmuligheder skal økonomisystemet kunne håndtere, så det ikke bliver en stopklods for vækst. Derfor betyder det alt, at systemet
nemt kan skaleres i takt med virksomhedens udvikling.

”En god tommelfingerregel er
at udskifte sit økonomisystem,
hvis det er mere end otte år
gammelt. Er systemet ældre,
risikerer virksomheden at gå glip
af muligheder for at optimere
forretningen.”

Erik Damgaard
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rapportering
Letforståelige rapporter om virksomhedens udvikling og fremtidsmuligheder
er vigtigere end nogensinde. Se her, hvorfor det alligevel kniber
for mange at gøre rapportering til en vane.

Rapportering styrker beslutningerne
Det er vigtigt at kende virksomhedens risici og
muligheder for at kunne navigere. Og det kræver
god rapportering. Men netop rapportering er et af de
områder, som alt for mange virksomheder har svært
ved. Ofte fordi det er bøvlet at trække rapporter ud af
virksomhedens nuværende økonomisystem – eller
fordi det slet ikke er muligt.
Et økonomisystem skal hjælpe ledelsen med at
træffe de rigtige beslutninger for fremtiden. Og hvis
rapporteringen ikke bygger på præcise tal, får ledelsen
nemt et forkert billede af, hvad virksomheden tjener
sine penge på. Derfor er det uhyre vigtigt at styrke
muligheden for rapportering – også på tværs af
funktioner.

38 % har svært ved at
imødekomme krav om
rapportering til og fra
ledelsen.

CASE: Shape Robotics
At holde styr på et lager med et utal af varer og produktkomponenter er
noget af en opgave. Især hvis man tæller alt op manuelt og ikke har herog-nu overblik over ordrer og lagerbeholdning. En ny, nem rapporteringsmulighed gjorde lagerstyringen langt mere selvkørende.
Se filmen her: uniconta.dk/shaperobotics
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38

%

30

%

30 % siger, at rapportering til ledelsen er
deres største udfordring i dag.

Stigende efterspørgsel efter forenkling
Vi oplever, at virksomheders ledelser konstant
forventer bedre rapportering. De ønsker svar baseret
på større og større datasæt. Og på trods af, at
information bliver stadigt mere kompleks, forventer
mange i dag et stadigt simplere og mere letforståeligt
overblik. Ledelsen vil med andre ord have konkrete
anvisninger, der er nemme at handle på.
En anden udfordring er, at rapportering for mange er
en langsommelig proces. Men at ledelsen vil have
svar her og nu. Og flere og flere forventer samtidig, at
rapporterne ikke bare bygger på finansielle tal og viden.
De efterspørger også beslutningsgrundlag for områder
som f.eks. virksomhedens processer og kundeværdi.
Det stiller store krav til økonomisystemerne og øger
presset på regnskabsfunktionen. Heldigvis er der hjælp
at hente i de nye digitale løsninger.

Forecast – se ind i fremtiden
At lave et troværdigt forecast behøver hverken være
bøvlet eller tidskrævende. Hvis dit økonomisystem
er up to date og fuldt integreret i hele virksomheden,
kan du nemt opsætte forecast-rapporter. F.eks.
ud fra historiske tal eller forventninger baseret på
sæsonudsving eller specielle salgsaktiviteter. Det
vigtige her er, at størstedelen af arbejdsgangene
er automatiserede, så medarbejderne kan arbejde
aktivt i systemet, og data om kunderne, lageret og
projektstatus konstant er ajour.

I de nyeste økonomisystemer bliver dine forecastrapporter automatisk opdateret. Det betyder, at du altid
har fuldt styr på virksomhedens fremtidige helbred.
Mange virksomheder kæmper med at få de rigtige data
til deres forecasts. Løsningen er todelt: Det kræver, at
økonomisystemet er sat op, så alle i virksomheden har
adgang til relevante data. Men det er lige så vigtigt, at
virksomheden skaber en kultur, der sikrer, at alle bruger
økonomisystemet på en struktureret måde.

Arbejder du struktureret med data, behøver du kun
sætte en forecast-rapport op én gang.

33

%

33 % synes, at forecasts
og salgstal er de største
udfordringer for dem
lige nu.

39

%

39 % har svært ved at
trække de forecasts og
salgstal fra økonomisystemet, som de skal
bruge.
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5 digitale profiler
Ud fra svarene har vi inddelt virksomhederne i fem
forskellige profiler, der alle arbejder med automatisering
og digitale muligheder på hver sit niveau.

Masser af vilje og potentiale
Der er stor forskel på, hvor langt fremme virksomheder er i forhold til at udnytte ny teknologi i
økonomiafdelingens arbejde. Nogle får optimalt
udbytte af nye digitale muligheder. Andre er mere
tøvende. De fleste har viljen til at arbejde med
området og gøre mere for at automatisere
regnskabsprocesser og arbejdsgange. Men ikke
alle ved, hvordan de kommer i gang. Eller hvad de
kan gøre for at komme videre til næste niveau.

Tjek dit digitale niveau på:

digitaleguldkorn.dk
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De Avancerede

De Avancerede er fremme i skoene og får det optimale ud af deres økonomisystem. De har styr på
virksomheden. Og flere forskellige typer medarbejdere bruger uden problemer data som input til at
tage vigtige beslutninger.

De Eksklusive

De Eksklusive har styr på det digitale, men kompetencerne er forbeholdt en lille udvalgt skare fra
regnskabsafdelingen og er ikke tilgængelige for andre. Derfor er der uudnyttet digitalt potentiale, der
venter på at blive udfoldet.

De Motiverede

De Motiverede vil meget gerne sige farvel til papir og manuelle processer. De er allerede kommet
langt, men kan blive bedre til at arbejde strategisk med de tal, som ligger gemt i økonomisystemet.

De Solide

De Solide har bestemt digitale intentioner, men har ikke rigtig fået dem ført ud i livet. Fordi der stadig
er en del, der ikke er samlet under ét, har de svært ved at dele og bruge information på tværs af
virksomheden.

De Tænksomme

De Tænksomme har det bedst med systemer, de har arbejdet med i mange år. Og det kniber med at
finde digitale svar på velkendte manuelle processer.

Sådan fordeler de fem virksomhedsprofiler sig i forhold til hinanden.
Digital score
Høj

Lav

Tema
Tilgængelighed

Integration

Rapportering
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de avancerede
De Avancerede er fremme i skoene og får det optimale ud af deres økonomisystem.
De har styr på virksomheden. Og flere forskellige typer medarbejdere bruger
uden problemer data som input til at tage vigtige beslutninger.
Kendetegn

75 %

har eksisteret i mere end 16 år og har investeret
i at digitalisere og optimere deres forretning.

93 %

synes i nogen eller høj grad, at deres
regnskabsprocesser er digitale.

Digital score
Høj

Lav
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Tilgængelighed
94 % af sælgerne har direkte online
adgang til salgstal mm.
75 % bruger i høj grad økonomisystemet til automatisk at bestille
varer og forecaste lagerstatus.
92 % siger, at deres system giver et
komplet overblik over økonomien.

Integration
91 % interesserer sig i høj grad for
at automatisere manuelle processer.
Alligevel bruger hele 30 % kun i
mindre grad eller slet ikke data
og information andre steder end i
økonomisystemet.

Rapportering
91 % kan i høj grad trække de
nødvendige salgstal og forecasts til
ledelsesrapportering.

Vi anbefaler:
• Brug løsninger med live
dashboards, som gør jeres data
endnu nemmere tilgængelige.

Vi anbefaler:
• Brug funktionsspecifikke apps.
F.eks. apps, der holder styr på
varelageret eller kundedata.

• Skab en stærk kultur omkring
tilgængelighed: Gør det lige
så vigtigt at sikre adgang til
økonomisystemet, som det er at
have adgang til sin e-mail.

• Implementer håndholdte
scannere. F.eks. på lageret, så
varekøb bliver registreret direkte i
økonomisystemet ad én omgang.

Vi anbefaler:
Tænk ud af boksen: Er der andre
rapporter, du kan trække ud, der
kunne være interessante for
forretningen? F.eks. om:

• Giv alle deres egen brugeradgang
til økonomisystemet. Det skaber
overblik og gør det nemmere for
medarbejderen at bruge data
effektivt. Se hvordan de gør hos
Fitness Engros på
www.uniconta.dk/fitnessengros

• Se hvordan de gør det hos
Too Good To Go på
www.uniconta.dk/toogoodtogo

• Værdien af jeres kunder.
• De mest rentable prisstrategier.
• Hvor meget trafik jeres website og
sociale medier skaber.

de eksklusive
De Eksklusive har styr på det digitale, men data og information i
økonomisystemet er forbeholdt medarbejderne i regnskab – og ikke andre.
Det betyder, at der er uudnyttet digitalt potentiale, der venter på at blive udfoldet.
Kendetegn

84 %

vurderer, at deres regnskabsprocesser
i nogen til høj grad er digitale.

54 %

har planer om at optimere og blive mere digitale i 2019,
men hver 4. har ikke afsat penge til det.

Digital score
Høj

Lav

Tilgængelighed
77 % af sælgerne har i nogen til høj grad
direkte online adgang til salgstal mm.
24 % kan ikke bruge økonomisystemet til automatisk at bestille
varer og forecaste lagerstatus.
69 % siger, at deres økonomisystem
giver dem overblik over økonomien.

Integration
98 % interesserer sig for
automatisering af manuelle
processer.
96 % arbejder videre med data fra
økonomisystemet i andre systemer.

Rapportering
80 % kan ikke trække alle forecasts
og nødvendige salgstal fra systemet.
Og 71 % siger, at deres system ikke
gør det muligt at imødekomme alle
ledelsens krav om rapportering.

Vi anbefaler:
• Skab en stærk kultur omkring
tilgængelighed: Gør det lige så
vigtigt at sikre adgang til økonomisystemet, som det er at have
adgang til sin e-mail.

Vi anbefaler:
• Start i det små og byg på: Brug
f.eks. funktionsspecifikke apps,
der holder styr på jeres varelager
eller kundedata. Her findes
mange standardløsninger, I
nemt kan integrere med jeres
økonomisystem.

Vi anbefaler:
• Brug rapportering mere. F.eks.
til at tage temperaturen på din
virksomhed – eller til forecasts om
fremtidigt salg.

• Giv alle deres egen brugeradgang
til økonomisystemet. Det skaber
overblik, og gør det nemmere
for medarbejderen at bruge data
effektivt. Se hvordan de gør hos
Fitness Engros på
www.uniconta.dk/fitnessengros
• Giv sælgerne adgang til online
lagerstatus, så de har fuldt overblik
– også ude hos kunderne.

• Se hvordan de gør det hos
Too Good To Go på
www.uniconta.dk/toogoodtogo
• Erstat alle fysiske regninger
og følgesedler med digitale
banktransaktioner og bogføring.

• Forecasts kræver korrekte tal for
at give mening. Sørg for, at alle i
virksomheden har adgang til at
lægge korrekte data ind.
• Start i det små. F.eks. med
forecasts baseret på salgstal fra
sidste år.
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de motiverede
De Motiverede vil meget gerne sige farvel til papir og manuelle processer.
De er allerede kommet langt, men kan blive bedre til at arbejde
strategisk med de tal, som ligger gemt i økonomisystemet.
Kendetegn

89 %

siger, at deres regnskabsprocesser i høj grad er digitale.

50 %

af dem, der har planer om at blive mere digitale i 2019,
har også afsat ressourcer til at få det til at ske.

Digital score
Høj

Lav

Tilgængelighed
59 % af sælgerne har ikke direkte
online adgang til salgstal mm.
82 % kan bruge deres økonomisystem til automatisk at bestille
varer. Og ca. 20 % synes, at systemet
ikke giver dem et godt overblik over
økonomien på forskellige projekter.

Integration
26 % er mindre – eller slet ikke
– interesseret i at automatisere
manuelle processer.
79 % arbejder ikke videre med
data fra økonomisystemet i andre
systemer.

Rapportering
91 % siger, at de kan trække de
nødvendige salgstal fra systemet.
31 % siger, at deres økonomisystem
ikke gør det muligt at imødekomme
alle ledelsens krav om rapportering.

Vi anbefaler:
• Skab en stærk kultur omkring
tilgængelighed: Gør det lige
så vigtigt at sikre adgang til
økonomisystemet, som det er
at have adgang til sin e-mail.

Vi anbefaler:
• Undgå fejl ved manuel indtastning.
Sørg for, at I automatisk kan importere og eksportere data til og fra
Excel.

Vi anbefaler:
Krav til rapportering fra ledelsen
stiger. Men komplekse datasæt gør
det sværere at få overblik. Fokuser
på enkelthed, bl.a. ved at:

• Gør virksomhedens arbejdsgange
så automatiserede som muligt.
Brug f.eks.:
-d
 igitale ordreformularer i stedet
for fysiske ordresedler
-e
 lektroniske fakturaer i stedet for
fysiske regninger.

• Udvikle standardskabeloner, så en
rapport bliver nem at lave igen.
Se hvordan de har gjort hos Shape
Robotics på
www.uniconta.dk/shaperobotics

• Giv alle deres egen brugeradgang
til økonomisystemet. Det skaber
overblik, og gør det nemmere
for medarbejderen at bruge data
effektivt. Se hvordan de gør hos
Fitness Engros på
www.uniconta.dk/fitnessengros
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• Giv sælgerne adgang til online
lagerstatus, så de har fuldt overblik
– også ude hos kunderne.

• Vær på forkant med ledelses krav
og behov, så du sikrer bedre og
hurtigere rapportering.

de solide
De Solide har bestemt digitale intentioner, men har ikke rigtig fået dem ført ud i livet. Fordi
der stadig er en del, der ikke er samlet under ét, har de svært ved
at dele og bruge information på tværs af virksomheden.
Kendetegn

88 %

vurderer, at deres regnskabsprocesser
i nogen til høj grad er digitale.

35 %

har planer om at optimere og blive mere digitale i 2019.

Digital score
Høj

Lav

Tilgængelighed
75 % af sælgerne har ikke direkte
online adgang til salgstal mm.
67 % bruger ikke deres økonomisystem til automatisk at bestille varer.
35 % svarer, at deres system ikke
giver dem et komplet overblik over
økonomien på forskellige projekter.

Integration
90 % interesserer sig i høj grad
for automatisering af manuelle
processer.
78 % arbejder videre med data fra
økonomisystemet i andre systemer.

Rapportering
99 % siger, at de kan trække alle de
salgstal og forecasts, som de skal
bruge.
88 % siger, at økonomisystemet
gør det muligt at imødekomme alle
ledelsens krav om rapportering.

Vi anbefaler:
• Fysiske ordresedler, fakturaer
mv. er bøvlede og ofte for længe
undervejs. Erstat papir med
elektroniske formularer og gør nye
data hurtigst muligt tilgængelige
for alle.

Vi anbefaler:
• Undgå fejl ved manuel indtastning.
Sørg for, at I automatisk kan
importere og eksportere data til og
fra Excel.

Vi anbefaler:
Krav til rapportering fra ledelsen
stiger. Men komplekse datasæt gør
det sværere at få overblik. Fokuser
på enkelthed, bl.a. ved at:

• Start i det små og byg på: Brug
f.eks. funktionsspecifikke apps,
der holder styr på jeres varelager
eller kundedata. Her findes
mange standardløsninger, I
nemt kan integrere med jeres
økonomisystem.

• Udvikle standardskabeloner, så en
rapport bliver nem at lave igen.
Se hvordan de har gjort hos Shape
Robotics på
www.uniconta.dk/shaperobotics

• Skab gode automatiserede
processer og arbejdsvaner:
Sørg bl.a. for, at alle i virksomheden
altid kan lægge nye data ind i
systemet hurtigst muligt, f.eks.
med mobile scannere.

• Udskift fysiske køresedler med
automatisk tracking på mobilen.

• Vær på forkant med ledelses krav
og behov, så du sikrer bedre og
hurtigere rapportering.
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de tænksomme
De Tænksomme har det bedst med systemer, de har arbejdet med i mange år.
Og det kniber med at finde digitale svar på velkendte manuelle processer.

Kendetegn

75 %

siger, at deres regnskabsprocesser kun
i nogen eller lille grad er digitale.

50 %

har mod på at blive mere digitale i 2019.

Digital score
Høj

Lav

Tilgængelighed
72 % af sælgerne har ikke direkte
online adgang til salgstal mm.
74 % bruger ikke deres økonomisystem til automatisk at bestille varer
og forecaste lagerstatus.
57 % siger, at deres økonomisystem
ikke giver dem komplet overblik over
økonomien.

Integration
89 % interesserer sig i høj grad for at
automatisere manuelle processer.
69 % arbejder videre med data fra
økonomisystemet i andre systemer.

Rapportering
86 % kan kun i begrænset omfang
trække de forecasts og salgstal, de
skal bruge.
15 % siger, at økonomisystemet gør
det muligt at imødekomme ledelsens
krav om rapportering.

Vi anbefaler:
• Fysiske ordresedler, fakturaer
mv. er bøvlede og ofte for længe
undervejs. Erstat papir med elektroniske formularer og gør nye data
hurtigst muligt tilgængelige for alle.

Vi anbefaler:
• Undgå fejl ved manuel indtastning.
Sørg for, at I automatisk kan importere og eksportere data til og fra
Excel.

Vi anbefaler:
• Brug rapportering mere. F.eks.
til at tage temperaturen på din
virksomhed – eller til forecasts
om fremtidigt salg.

• Start i det små og byg på: Brug
f.eks. funktionsspecifikke apps,
der holder styr på jeres varelager
eller kundedata. Her findes
mange standardløsninger, I
nemt kan integrere med jeres
økonomisystem.

• Forecasts kræver korrekte tal for
at give mening. Sørg for, at alle i
virksomheden har adgang til at
lægge korrekte data ind.

• Skab gode automatiserede
processer og arbejdsvaner: Sørg
bl.a. for, at alle i virksomheden altid
kan lægge nye data ind i systemet
hurtigst muligt.

• Udskift fysiske køresedler med
automatisk tracking på mobilen.
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• Start i det små. F.eks. med
forecasts baseret på salgstal
fra sidste år.

Prøv Uniconta
GRATIS i 30 dage

Se mere på uniconta.dk

Rapporten dykker ned i tre vigtige temaer for økonomifolk: Tilgængelighed, integration og
rapportering. De tre områder er også helt grundlæggende for den måde, som Uniconta er
bygget op på. Uniconta er et komplet system, der holder styr på din økonomi, dine kunder,
dine varer og dine projekter. Det betyder, at du kan sige farvel til gætværk, formodninger og
ventetid. Og hurtigt få et overblik, der gør dig i stand til at træffe bedre beslutninger for din
forretning.

Uniconta er et intuitivt økonomisystem,
der opfylder alle behov inden for bogholderi,
ordre- og lagerstyring, logistik, CRM og
projektstyring. De enkle, men kraftfulde,
funktioner giver et komplet overblik over
virksomhedens økonomi og kan hjælpe
med at gøre virksomheden mere effektiv
og rentabel.
Prøv Uniconta gratis i 30 dage
Uniconta er en app, som skal installeres på
din computer. Selvom Uniconta ligger på din
computer, bliver alle dine data gemt i skyen.
Det er hurtigt og enkelt at komme i gang
med Uniconta, og du kan oprette dit eget
regnskab, så du prøver det af med dine
egne data.
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