Baseret på Microsoft Dynamics

FÅ EN NEMMERE OG MERE EFFEKTIV MÅDE AT BOGFØRE PÅ FOR DINE
KUNDER – DER KAN MÆRKES PÅ BUNDLINJEN
Reducer dine omkostninger og øg fleksibiliteten

Laver du regnskab og bogføringsopgaver for dine kunder? Kan din forretning få værdi af at reducere
omkostningerne og øge fleksibiliteten i dit arbejde – uden at gå på kompromis med den gode kvalitet til
dine kunder?
Med Stackss får du en løsning, der er specialdesignet til revisorer og eksterne bogholdere.

5 vigtige fordele med Stackss Revisor
1.

Digitaliser dine bogføringsprocesser

2.

Reducer dine omkostninger og opnå større indtjening

3.

Effektiviser de daglige rutiner og spar op til 70 % af din tid

4.

Få større fleksibilitet – alle data ligger elektronisk og centralt

5.

Mulighed for individuel opsætning af godkendelses- og workflow

Stackss til revision og bogholderi…
Optimer bogføringsprocessen
– opnå 70 % tidsbesparelse

I Stackss kan du digitalisere og optimere hele dit
bogføringsflow for dine kunder og opnå helt op til
70% besparelse af din tid.
Du kan digitalisere alt fra modtagelse, registrering,
validering og kontering af bilag til automatisering af
bankafstemning og bankudligning.

Få mere fleksibilitet

Du kan opnå større fleksibilitet, da flere
bogføringsopgaver kan fordeles på flere
medarbejdere og udføres uafhængigt af hinanden.

Opnå mindre arbejdspres
Dine kunder kan løbende indlevere og rapportere
bilag til dig elektronisk. Det mindsker dit
arbejdspres, da flere bogføringsopgaver ikke længere
behøver at ske helt op til stramme deadlines.

Baseret på Microsoft Dynamics

PRISER OG ROLLER
For revisor
Stackss Revisor

Stackss Revisor Plus

199/

-

540/

Fra DKK
måned
pr. bruger

Fra DKK
måned
pr. bruger

Revisor har egen NAV licens

Revisor har ikke egen NAV licens

Stackss tilkøbes til NAV 2018 licens (add-on)
Revisor har kunder under egen NAV licens
og benytter Stackss som modul.
Revisor har ansvar for hosting og
opdatering af licens
Kunde har ikke adgang til revisors licens.

-

Stackss er inkluderet i NAV 2018 licens
Revisor ønsker kunder under egen NAV
licens
Stackss har ansvar for hosting af NAV licens
Kunde har ikke adgang til revisors licens.

Oprettelse kr. 299 pr. virksomhed. Alle priser er ekskl. moms.

For kunde
Ønsker kunde selv at bogføre og have fuld adgang til løsningen, skal kunde købe sin egen licens – som revisor kan få gratis adgang til.

Stackss add-on
Fra DKK 99/måned

Stackss Pro
Fra DKK 499/måned

pr. bruger

pr. bruger

Kunde har egen Dynamics 365 licens
-

Stackss tilkøbes til kundes Dynamics 365 licens
Revisor har gratis adgang til kundes licens (kan bogføre)
Kunde har ansvar for hosting og opdatering af licens

Kunde har ikke egen Dynamics 365 licens
-

Kunde køber Dynamics 365 licens (Stackss er inkluderet)
Revisor har gratis adgang til kundes licens (kan bogføre)
Stackss har ansvar for hosting og opdatering af licens

Læs mere og bestil på stackss.dk/brancheloesning/revisor/
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