
Digitala Företaget
– jobba på det moderna sättet  
med oss på redovisningsbyrån!

Vi kan nu erbjuda dig som kund att arbeta med oss på byrån på ett helt nytt sätt 

med ditt företags administration. Allt görs direkt i appen Digitala Företaget  

– fakturering, utläggshantering, tidrapportering, körjournal, mm. Du får bokstavligt 

talat kontoret på fickan och behöver inte flänga efter kvitton och fakturor när 

 månadsslutet närmar sig. Eller fylla i körjournalen med strejkande bläckpenna.

  Nu flyttar  
Byrå-kundsamverkan  
   in i mobilen !

Med Digitala Företaget
 ✔ får du hela ditt företag i fickan
 ✔ sköter du allt via appen
 ✔ kommunicerar vi med varandra 
direkt i appen



Så här fungerar det
Du laddar hem appen Digitala Företaget från App Store eller Google Play. När du får en faktura 
eller ett kvitto, vill skicka en faktura, registrera en tjänsteresa eller vad det kan vara, så tar du bara 
fram appen och lägger in händelsen (normalt genom att fota). Vi på byrån får direkt tillgång till 
underlaget och kan bokföra. Behöver vi kompletterande information pushar vi ett meddelande 
till dig som hamnar i din ”Att göra-lista” som du möter varje gång du startar appen. 
 I takt med att vi bokför affärshändelserna får du återrapportering i appen i form av uppdate-
rade rapporter som visar hur ditt företag utvecklas ekonomiskt. 
 Med det här sättet att jobba sparar du massor av tid.  
Dessutom minskar inlämningsstressen och du får bättre överblick  
och kontroll över ditt företags ekonomi.

 3 Fota kvitton/leverantörsfakturor – hanterar även representation 
och löneuttag

 3 Kommunicera med byrån
 3 Skapa fakturor

 – Fota av redan gjorda fakturor för att skicka till administratören
 – Registrera egna fakturor
 – Finns stöd för ROT/RUT, omvänd moms, EU-moms vid 

 fakturering
 – Kreditfaktura
 – Kan koppla händelser/underlag man registrerat till en faktura 

= blir specifikationer till fakturan
 – Enkelt kundregister
 – Enkelt artikelregister

 3 Påminnelser – om kunden inte betalar fakturan skickar du enkelt 
en påminnelse på e-post.

 3 Tidrapport kan bifogas som underlag till själva fakturan

 3 Projekt – används för att samla kostnader/intäkter, nedlagd tid och 
körda mil som ett underlag för fakturering.

 3 Körjournal – registrera mätarställning före och efter resa i tjänsten 
så beräknas ersättning automatiskt. Går också att koppla till ett 
projekt

 3 Möjlighet att ladda upp dokument (i princip vilka som helst)
 3 Översikt – prognos (utifrån det som registrerats) – klickbar graf där 
man ser hur intäkter och kostnader fördelar sig på de olika kate-
gorier man ställt in.

 3 Rapporter 
 – Skatteinbetalningsrapporter 
 – Resultatrapporter (kommer inom kort)
 – Finansiella rapporter
 – Nyckeltalsrapporter

 3 Att göra-lista – dvs snabb överblick över vad man förväntas göra, 
svara på kommentarer från byrån, rätta felaktigheter osv.

Funktioner i appen Digitala Företaget

Intresserad av att testa appen?
Vill du ladda ner och testa appen hittar du den på Google Play och App Store

– sök på Digitala Företaget. Eller så kontaktar du oss och får en inbjudan  
via SMS att hämta appen. 

1

Du lämnar allt material  
till oss via appen.

3 Vi bokför underlaget

4

Du får återrapportering  
direkt i  appen i form av  
ekonomiöversikt och  
rapporter

2

Vi kvalitetssäkrar materialet och  kompletterar genom 
direktkommunikation med dig i appen.

Med ”Att göra-listan” har du ständig  
överblick över vad du förväntas göra.


