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Regnskapsføreren forsvinner

Hos iRegnskap har vi satset på høyt kvalifiserte medarbeidere. Bokføring utgjør en liten
del av det vi gjør, siden teknologien har tatt over mesteparten av dette arbeidet. Vår
jobb er å påse at ditt regnskap blir levert til rett tid og kvalitet. Vi jobber sammen med
deg for å forbedre lønnsomheten i din bedrift. Vi bistår deg også med gunstige priser
om din bedrift trenger bistand til for eksempel fusjon, fisjon eller kapitalutvidelse.

iRegnskap tilbyr regnskapstjenester kun til aksjeselskap. Aksjeselskap med mange
transaksjoner sparer mest på å bytte til oss. Vi har valgt å ikke ta inn enkeltmannsforetak som kunder. En av grunnene til dette er at vi tror at de fleste enkeltmannsforetak kommer til å klare seg uten regnskapsfører.

Det som skiller iRegnskap fra tradisjonelle regnskapskontor er at vi ikke bare tilbyr
den nye regnskapsteknologien, men at vi aktivt har brukt den i flere år. Teknologien
er ikke bare for noen få utvalgte kunder. Alle kan bruke den. Vi kannibaliserer våre
egne inntekter for å sikre at kundene har lavest mulig kostnad. Dette gir oss
referansekunder som igjen har bidratt til at vi har stor vekst.

Er du enig i at de som ikke følger med teknologisk vil være sjanseløse?

MYTE

Steikje!
Her spare ej mykje penge!
Ej he signert allereje!

Det er ikke mulig å ha oppdatert regnskap til enhver tid

www.iregnskap.no

Med enkle grep kan regnskapet settes opp med prosjektregnskap. Dersom du driver et snekkerfirma bør regnskapet gi deg svar på om du tjener mest penger på oppsett av garasjer, bytte av
tak eller renovering av bad. Har din bedrift kontroll?

Vet du hva du tjener penger på?

Siden alle inntekter og kostnader bokføres fortløpende kan man med to tastetrykk se resultatet
per dato. Fakturering, lønn, reiseregninger, ansattutlegg, timeregistrering, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og mye mer er integrert i samme system. Dette gir full oversikt!

MYTE

Halv pris på regnskap og
full oversikt... I veit no ikkje.
Ta må i tenke på.

Ikkje nokka tru på ta.
Vi må nok gjæra jobben sjøl ja!

MYTE

Skybaserte økonomisystemer gir merarbeid for deg

Vi har fått fortalt mange ganger i kundemøter at en del tradisjonelle regnskapskontor
påstår overfor sine kunder at skybaserte økonomisystemer gir liten gevinst, fordi
kundene må gjøre mer arbeid selv. Vår påstand er at det er det motsatte som skjer,
altså mindre arbeid for dere som kunder.
Er det ikke logisk at det blir mindre arbeid når alle innbetalinger fra kunder og
utbetalinger til leverandører bokføres automatisk? Null arbeid for både kunde og
regnskapsfører. Alle inngående fakturaer er ferdig utfylt (forfall, KID, beløp, leverandør
m.m.) og betales direkte fra systemet. Banken avstemmes automatisk.
Trenger du flere bevis, så inviterer vi deg herved til et uforpliktende møte.
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