
Grunnlaget for suksess

Accounting Link

XS Office Accounting Link gir 
brukere av XS Office Enterprise 
Edition muligheten til å registrere 
og kontere regnskapsbilag med 
vedlegg direkte i XS Office. 

Konteringen skjer ved å 
fordele bilagene på kontoene i 
kontoplanen samt påføre prosjekt 
og avdeling hvis dette er ønskelig. 

XS Office Document Scanning 
krever XS Office Professional 
Edition eller XS Office Enterprise 
Edition og kan bestilles fra våre 
websider. 

Integrasjon mot regnskap
XS Office Accounting Link gir brukere 
av XS Office Enterprise Edition 
muligheten til å registrere og kontere 
bilag med vedlegg i XS Office. 

Konteringen skjer ved å fordele 
bilagene på kontoene i kontoplanen 
samt påføre prosjekt og avdeling 
hvis dette er ønskelig. 

Godkjenningsprosessen 
Godkjenning av bilag skjer i flere 
etapper som hvis ønskelig kan 
besørges av forskjellige personer. 
Livsfasene for et bilag vil typisk 
være:

Ubehandlet (skannet inn)
Kontrollert
Godkjent
Klar for import til økonomisystem 
Overført til økonomisystem

Standard kontoplan 
En standard kontoplan (NS 4102) 
følger med XS Office Accounting 
Link. Denne kan hvis ønskelig 
tilpasses individuelle behov med 
egne kontoer.
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Bilagsarter
En standard liste over bilagsarter 
følger med XS Office. Denne kan hvis 
ønskelig enkelt justeres slik at den er 
i henhold til økonomisystemet. 

Momskoder
Standard momskoder er inkludert i 
XS Office Accounting Link. Disse kan 
enkelt tilpasses individuelle behov 
med egne momskoder hvis ønskelig.

Automatisert skanning 
Hvis tjenesten XS Office Document 
Scanning også er i bruk, kan 
bilagene (f.eks. inngående fakturaer) 
skannes direkte til XS Office. 

Bilagsregistreringen skjer da ved 
å enkelt bla mellom innskannede 
dokumenter og registrere detaljene 
rundt bilaget. 

Overføring til regnskap 
Ferdig konterte bilag kan enkelt 
eksporteres til økonomisystemet 
eller sendes til regnskapskontoret 
via egen fileksport med vanlige 
tekstformater for eksport. 

Vi tilpasser forøvrig eksportformater 
til økonomisystemer på forespørsel.

Kontoplan i XS Office

Bilagsregistrering i XS Office Bilagsarter i XS Office
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Hvorfor XS Office?
XS Office er en ny webbasert 
løsning for å forbedre 
samhandlingen og organiseringen i 
din organisasjon. Nøkkelinformasjon 
er tilgjengelig for alle 
medarbeiderne uavhengig av tid og 
sted. 

Kostnadsbesparelser
En løsning med XS Office betyr 
at du ikke bare sparer penger 
ved å unngå investeringer i en 
rekke løsninger, men også at du 
slipper høye opplæringskostnader 
og frustrerte ansatte. En mer 
helhetlig og effektiv organisasjon 
vil selvfølgelig også by på store 
kostnadsbesparelser. 

XS Office Free Edition gjør at du 
kan prøve ut XS Office kostnadsfritt 

for å finne ut om XS Office passer 
akkurat din organisasjon. Ved behov 
for ytterligere funksjonalitet kan 
du når som helst vurdere XS Office 
Professional Edition eller XS Office 
Enterprise Edition som inneholder 
flere verdiøkende funksjoner. Du vil 
alltid ta med deg registrerte data 
når du går over til en ny versjon.

Integrert mobil løsning
Hvis du er mye på farten vil du 
sette pris på XS Office Mobile 
Edition som gir deg mulighet til å 
ta ”kontoret” med deg i lomma. 
Sentrale funksjoner fra XS Office 
er tilgjengelig i et format tilpasset 
smarttelefoner og PDA. Dermed 
kan du for eksempel jobbe med 
kundedata direkte ute hos kunden 
istedenfor å vente til du er tilbake 
på kontoret. 

Nytteverdi for deg
Lav brukerterskel - dine 
medarbeidere kommer fort i gang

Alle data tilgjengelig fra én plass 
via Internett døgnet rundt

Mer fleksible ansatte

Mindre dødtid (tilgang til kontoret 
fra flyplasser, på toget o.s.v.)

Tilgang fra mobiltelefon og PDA 
ute i felten

Bedre kontroll over alle prosesser 
i organisasjonen gjennom 
detaljerte analyser/rapporter

Mindre tid på opplæring av 
ansatte

Lavere administrasjonskostnader

Lavere maskinvarekostnader

Felles system dersom brukerne 
bruker både Windows, Linux og 
Mac
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økt kontroll
større oversikt
bedre tid

… til å tenke
… til å jobbe
… til å tjene penger
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Bestill XS Office i dag på:
www.xsoffice.no/shop

http://www.xsoffice.no/shop/

