Hvorfor skal jeg vælge
SummaSummarum?
Du skal vælge SummaSummarum, hvis du har
brug for et komplet regnskabsprogram til at styre
din daglige økonomi og fakturere dine kunder.
Du får samtidig et program med en
gennemskuelig pris, og du undgår ubehagelige
ekstra regninger.
Der er ingen begrænsninger i den funktionalitet,
du har til rådighed, og du kan oprette lige så
mange regnskaber, og lige så meget data, som du
har lyst.
Alle kan finde ud af SummaSummarum
SummaSummarum er kendt for:



Enkel og intuitiv brugerflade
Uanset, om er man er erfaren bogholder
eller nybegynder

Let din hverdag, og få helt styr på
økonomien
Når du bogfører og fakturerer i
SummaSummarum, har du altid et godt overblik
over din virksomheds økonomi. Programmets
overbliksside giver dig en hurtig status på:





udestående hos kunder
omsætning
gæld til kreditorer
moms, osv.

Effektiv bogføring og en bank, der altid
stemmer
I SummaSummarum kan du nemt importere dine
kontoudtog fra din Netbank og direkte over i
programmets kassekladde.
Dermed skal du bare kontere posteringerne og
beslutte, hvor omkostninger og udgifter skal
placeres.

Det bliver ikke nemmere du har tilmed altid en
bank der stemmer!
Send tilbud, ordre og fakturaer på e-mail via
SummaSummarum
Det er nemt at lave




tilbud
ordre
fakturaer

regnskabsføring
Vi gør det kedelige ved

Du bestemmer selv designet, og du kan sende
dem direkte med e-mail (pdf). Så sparer du både
porto og tid.
Styrk din likviditet og hold styr på dine
kunder i SummaSummarum
Programmets rykkerprocedurer sikrer, at du altid
ved, hvornår du skal rykke dine kunder for
betaling. Få dine penge hurtigt ind, og styrk din
likviditet.
Nemt at udveksle data
Du kan hurtigt og nemt sende sikkerhedskopier af
dit regnskab via e-mail direkte inde fra
programmet.
Presseklip:
”Lige til at gå til”.……………………....
”Enkelt og ligetil økonomisystem”…
”Styr på økonomien uden
bogføringserfaring”……………………
”Attraktivt alternativ til de større og
dyrere finanssuiter”……………………

Brugervenlig
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administration og
økonomistyring sjovt ved at
udnytte tilgængelig teknologi
optimalt

Nyt: Nu også med integrerbar webshop

.

Til iværksættere og nystartede

.

Til etablerede virksomheder

Til foreninger

Ligegyldig hvilken form for regnskab- /
økonomistyringssystem, du vælger er der
nogle grundlæggende bogføringsregler du
skal kende.

Hvis du i øjeblikket får lavet dit regnskab
”ude i byen”, laver
ordrebekræftelser/fakturaer adskilt fra
regnskabsprogrammet eller eksisterende
system er blevet forældet, er
SummaSummarum en overvejelse værd.

Grundejer-, Antenne- og Boligforeninger,
Fitnesscentre og øvrige virksomheder med
mange tilbagevendende opkrævninger til
mange medlemmer er SummaSummarum og
BService et ideelt valg.

Ved at vælge det enkle og brugervenlige
program, SummaSummarum, kommer du
nemmere godt fra start.

Alle eksisterende data kan som regel
importeres til SummaSummarum uden
ekstra indtastning.

Praktiske eksempler:

Herefter får du mulighed for at udvælge den
del af økonomistyringen, som passer dig
bedst.

virksomheder

Hvis ingen regnskabsmæssig erfaring:
Du laver tilbud, ordrebekræftelser og
fakturaer.
Vi laver det øvrige fra kassekladde til
årsafslutning.
Hvis ingen regnskabsmæssig erfaring men
ønske om at lave det selv:
Du laver tilbud, ordrebekræftelser og
fakturaer og kassekladde.
Vi hjælper dig i gang og hjælper med første
momsafregning og første årsafslutning.
Øvrig vejledning tilbydes hvis behov skulle
opstå.
Hvis nogen regnskabsmæssig erfaring eller
ønske om at lave det selv:
Du laver alt fra tilbud til årsafslutning.
Vi hjælper dig i gang og støtter med
vejledning når / hvis behov skulle opstå.

Vi

Du

Laver

☐

☐

Tilbud, ordre- fakturaskrivning

☐

☐

Påmindelser og rykkere

☐

☐

Kassekladde

☐

☐

Momsopgørelse

☐

☐

Afstemninger

☐

☐

Periodeopgørelser

☐

☐

Årsafslutning

☐

☐

Budgetter

☐

☐

Lønregnskab (Danløn)

Spar tid og øg sikkerhed
Alle opkrævninger og registrerede betalinger
kan fortages uden manuel indtastning. Det
giver øget sikkerhed for tastefejl og sparer
meget tid.
Opret fakturaer/opkrævninger
I SummaSummarum oprettes alle
medlemmer/kunder.
Ved opkrævning foretages en ”masse
fakturering” hvorefter alle de dannede
fakturaer overføres til BS-modulet og en
leverance til Nets (tidligere PBS) dannes.
Alt sammen uden manuel indtastning.
Udlign fakturaer
Ved fakturaudligning hentes data fra Nets og
via BS-modulet indlæses de i kassekladden
hvor alm. fakturaudligning så kan foretages.

BService
Se mere på www.reback.dk
Leverandørservice til B2B tilbydes også

