Visma Avendo eEkonomi
– fakturering och bokföring på internet
Med Visma Avendo eEkonomi sköter du ditt företags fakturering och
bokföring på internet, var och när du vill.
Säker internetbokföring som funkar både på PC och Mac. Helt enkelt ett friare sätt
att sköta ekonomin.

Internetbaserat

Läs mer

Att sköta företagets ekonomi via webben ger dig flera fördelar. Så länge du har

» Avtal och villkor

tillgång till en dator med internetuppkoppling spelar det ingen roll var du

» Nöjd kund-garanti

befinner dig eller när du vill jobba med ditt företag.
Dessutom behöver du aldrig tänka på uppdateringar eller backuper. Det tar vi
hand om. Du har alltid den senaste versionen och dina uppgifter finns säkert

» Betala per kvartal
Visma Avendo eEkonomi

lagrade på servrar som står i Sverige.
129:-/månad

Nätbutik + Fakturering + Bokföring
Låt kunderna handla av dig på nätet och du tjänar mer pengar! Vi har gjort det
enkelt för dig att köpa Visma Avendo eEkonomi ihop med en nätbutik, Visma

Pris för 12 månader:

1 548,00

Avendo Webshop. Allt i ett paket och allt på nätet = prisvärt!
Köp till
Programmen är fullt integrerade. Exempelvis kan dina kunder betala med kort
när de beställer varor i din nätbutik, och fakturan bokförs som betald med
automatik i bokföringsprogrammet. Med direktkopplingen laddas dessutom nya
produkter automatiskt upp till din nätbutik och om du ändrar lagerantalet i det
ena programmet uppdateras det andra.
Prova Visma Avendo Webshop gratis direkt »

Anpassat för mindre företag
Visma Avendo eEkonomi är anpassat för dig som driver ett mindre företag,
exempelvis aktiebolag eller en enskild firma, och har en rak prismodell utan
rabattavtal och som inte har behov av lagerhantering.

Restaurangmomsen – med Visma Avendo eEkonomi
Den 1 januari ändrades restaurangmomsen från 25% till 12%, och självklart
har vi stöd för det i Visma Avendo eEkonomi. I vårt program får du full kontroll,
oavsett vilken moms som gäller för just dina varor och tjänster.
Visma Avendo eEkonomi hanterar alla svenska momssatser åt dig. Inställningar
görs enkelt i ditt program, och sen får du automatiskt rätt moms på dina
fakturor och i din bokföring.

Överblick på pengarna
Du har alltid full koll på företagets pengar med Visma Avendo eEkonomi.
Allteftersom du registrerar affärshändelser och de betalas uppdateras ett
överskådligt diagram på programmets startsida.
På startsidan får du även tips hur du bäst jobbar i programmet och andra
meddelanden.

Lätt att fakturera och göra inköp
Pengar in och pengar ut. Det är ju det det handlar om. Du får in pengar när du
säljer, och du behöver betala det du köper. Det är enkelt och tar minimalt med

» Gör du många affärer?
» Integrerad nätbutik
» Fler användare

Pengar in och pengar ut. Det är ju det det handlar om. Du får in pengar när du
säljer, och du behöver betala det du köper. Det är enkelt och tar minimalt med
tid för dig. Du kan ägna dig åt din verksamhet istället!
I Visma Avendo eEkonomi skapar du enkelt en snygg faktura som du sedan
skickar med e-post eller skriver ut och skickar med vanlig post till kund.
Samtidigt bokförs fakturan – det är inget som du behöver tänka på.
Samma sak med fakturan du får vid inköp. Du registrerar den vid ett tillfälle,
sedan sköts allt med automatik om du har bankkoppling. Den bokförs och
skickas till din internetbank där du bara behöver godkänna den så betalas den i
rätt tid.

Unik koppling till din internetbank
En av de mest tidskrävande uppgifterna med företagets administration är att
ta reda på var alla transaktioner på bankkontot kommer ifrån. Även detta
förenklar Visma Avendo eEkonomi.
En komplett internetbankskopplingen finns för Handelsbanken. Programmet
kopplar då automatiskt in- och utbetalningar på bankkontona i din internetbank
med kund- och leverantörsfakturor i programmet. Då är det dessutom bokfört
och klart utan att du behöver lyfta ett finger.
Skulle inte programmet direkt hitta rätt faktura att koppla, ger det förslag som
du får godkänna eller justera.
Se filmen "Så fungerar internetbankskopplingen"
Men även med Swedbank, Nordea, SEB, Länsförsäkringar eller Danske Bank
går avstämningen enkelt. Du kopierar bara in dina transaktioner i Avendo
eEkonomi, så matchar programmet de som är möjliga automatiskt. Resterande
får du koppla manuellt, men sedan är det bokfört och klart.
Se filmen om "Bankkontoavstämning"
Läs mer om lösningen för din bank:
Handelsbanken
Swedbank
SEB
Nordea

Eventuella bankavgifter kan tillkomma. Kontakta din bank.

Beräkningshjälp för husavdraget
För dig som utför rotarbeten eller säljer hushållsnära tjänster (RUT) hjälper
vårt bokföringsprogram dig med att skapa en korrekt husfaktura, där även flera
personer kan ansöka om skattereduktion.
När kunden har betalat sin del av fakturan gör du sedan ansökan hos
Skatteverket manuellt.

Hanterar SIE-import och export
Det är enkelt att importera bokföringsuppgifter till Visma Avendo eEkonomi,
från till exempel ett tidigare bokföringsprogram, via en SIE4-fil. På samma sätt
kan du exportera din bokföringsdata till t ex din redovisningsbyrå.

Huvudkontor
Visma Spcs Växjö
Sambandsvägen 5
Telefon: 0470-70 61 00
Fax:
E-post: sales@vismaspcs.se

Huvudkontor
Visma Spcs Växjö
Sambandsvägen 5
Telefon: 0470-70 61 00
Fax:
E-post: sales@vismaspcs.se

Ytterligare kontor
Stockholm
Kungsbron 18
Telefon: 08-23 31 10
Fax:

Malmö
Skeppsbron 7
Telefon: 040-693 13 10
Fax:

Göteborg
Första Långgatan 7 (Järntorget)
Telefon: 031-10 29 90
Fax:

