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SKI

DIGITALA VERKTYG GER
MER TID FÖR KUNDERNA
Vårt mål är att du ska få mer tid att fokusera på ditt företags
tillväxt istället för den växande högen av administration.
Därför har vi tagit fram den digitala BDO-portalen där du
kan hantera allt som rör ditt företags ekonomi.

www.bdo.se

VI HAR BRANSCHENS
NÖJDASTE KUNDER.
ÅR EFTER ÅR.

160 NYCKELTAL
Styr verksamheten
mot uppsatta mål

KONTROLL
Tryggt med automatiska processer

DIGITALT
Allt som behövs är en
internetuppkoppling

BDO-PORTALEN
Genom BDO-portalen får du all ekonomisk
information samlad och lättåtkomlig på ett och
samma ställe.

elektronisk. Den anställde fotar sitt kvitto med sin
smartphone och skickar bilden till oss för vidare
elektronisk hantering in i bokföringssystemet.

SIFFRORNA UPPDATERAS I REALTID
Med våra kraftfulla rapporterings- och analysverktyg kan du snabbt och enkelt få fram en tydlig
översikt som ger dig ett bra beslutsunderlag.
Med det här verktyget kan man se den finansiella
informationen grafiskt, vilket blir mer överskådligt
och tilltalande.

Ekonomihanteringen blir därmed enklare,
snabbare och säkrare. Här får du får bättre kontroll
över dina fakturor och attesteringsprocessen går
snabbare. Tack vare automatiska påminnelser
och en tydlig överblick kan du känna dig säker på
att dina betalningar går iväg i tid. Den digitala
arkiveringen håller ordning på dina fakturor och
spar på både papper och miljö.

ENKELT ATT FÅ FRAM EN ANALYS
Glöm krångliga balans- och resultatrapporter.
Nu kan du enkelt ta fram nya rapporter i sittande
möte eftersom det går att styra efter 160 olika
nyckeltal över valda perioder. Utifrån graferna kan
man följa enskilda transaktioner och fakturabilder.
På så sätt kan du se exakt hur varje affärshändelse
påverkar företagets resultat och utveckling.
Det blir då lättare att styra verksamheten mot
uppställda mål.
EFFEKTIV REDOVISNING
I BDO-portalen kan du hantera både leverantörsoch kundfakturor. Även hanteringen av kvitton är

VI FINNS DÄR DU FINNS
Via portalen kan du enkelt ha en direktdialog
med din kontakt på BDO och använda våra
tjänster i den uträckning du behöver. Allt du
behöver för att få tillgång till BDO-portalen är en
internetuppkoppling. Tjänsten finns både som
webb och app. Det krävs inga egna investeringar i
program, lagringsutrymme eller drift.
Vår filosofi bygger på att framgång skapas av goda
relationer och därför strävar vi hela tiden efter att
ge lite bättre service. Vi hjälper dig mer än gärna
med råd inför såväl små som stora beslut.

BDO är en av Sveriges ledande revisions- och rådgivningsbyråer som erbjuder ett brett tjänste
utbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Vi är ca 600 medarbetare och
finns i ett 20-tal orter runt om i landet. BDO International är världens femte största revisionsoch konsultorganisation med över 67 000 medarbetare fördelade på drygt 1 400 kontor i ca
160 länder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder.
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Vill du veta mer, gå in på www.bdo.se/bdo-portalen

