Ný leið í bókhaldi
Einfaldara, auðveldara, ódýrara
Þú þarft ekki að kunna debet og kredit til að lækka bókhaldskostnaðinn og fá betri innsýn í reksturinn.
Við bjóðum þér Sage Pastel bókhaldskerfið sem byggir á nýstárlegri aðferð við vinnslu bókhalds og
gerir þér kleift að vinna bókhaldið meira sjálfur, jafnvel þótt þú hafir nánast enga bókhaldsþekkingu.
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Sage Pastel heldur utanum
rekstrargjöldin í innkaupakerfi
sem er nákvæmlega eins og
sölukerfið. Þegar þú ert
búinn að læra á sölukerfið
þekkir þú viðmótið og þarft
einungis að tilgreina af
hverjum (1) og hvað þú varst
að kaupa (2). Kerfið sér
síðan um að reikna
virðisaukaskattinn og bóka
færslurnar í debet eða kredit
eftir því sem við á.
Ath!
Ef þú gerir sölureikninga
og færir innkaupin, er VSK
uppgjörið tilbúið til
útprentunar.

Til að flýta fyrir því að þú njótir fulls ávinnings af kerfinu bjóðum við uppá tvo valkosti:
a) Námskeið í reikningagerð, bókun rekstrargjalda og gerð VSK uppgjörs ásamt eftirfylgni og
ráðgjöf sérfræðings við innleiðingu vinnuferla og aðlögun kerfisins að þínum rekstri.
b) Handleiðsla þar sem unnið er með þín gögn (fylgiskjöl) og við aðstoðum þig við að aðlaga
vinnuaðferðir og kerfið að þínum rekstri og koma því snurðulaust í notkun. Í þessu tilfelli getum
við unnið með einum eða fleiri aðilum frá þínu fyrirtæki.
Í samstarfi við bókhaldsstofuna Reikningshald og skattskil ehf. getum við síðan tekið við og fært
restina af bókhaldinu (beint í gagnagrunninn hjá þér), séð um uppgjörið eða annað sem þú vilt láta
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vinna fyrir þig . Þannig sparar þú umtalsverðan kostnað, kemur í veg fyrir tvíverknað og hefur ávallt
aðgang að nýjustu upplýsingum sem þú getur nýtt til að taka ákvarðanir og bæta reksturinn.
Til að gefa þér kost á að kynnast málinu betur er okkur ánægja að bjóða þér uppá vefkynningu,
heimsókn eða símtal frá söluráðgjafa.
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Ef það hentar betur, stendur bókaranum þínum til boða bókaraaðgangur með ýmsum nýstárlegum „verkfærum“
sem gerir honum kleift að vinna uppgjörið úr þínum gagnagrunni á fljótlegan hátt auk þess sem hann fær aðgang
að öflugum greiningarkjarna sem gerir honum kleift að útbúa „mælaborð stjórnandans“ og stjórnendaskýrslur í
Excel sem hann getur kallað fram þegar VSK uppgjörið er tilbúið og sent í tölvuósti.

