
7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem



Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke 
problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere har i dag. Her får 

du 7 klare tegn på at dere bør vurdere å bytte.

Sammendrag

Et forretningssystem som ikke er tilpasset virksomheten, begrenser mulighetene for 
utvikling, vekst og verdiskapning. Økt ressursbruk, manuelle rutiner og mangelfull 
rapportering er noen av de viktigste problemstillingene. 

Et skybasert, funksjonsrikt og komplett forretningssystem kan følge dere på veien til 
en enklere og mer effektiv hverdag. Det betyr slutten på tunge rapporteringsrutiner, 
ineffektive prosedyrer, dobbeltregistreringer og tapt produktivitet ved 
oppgraderinger. Det betyr bedre innsikt, raskere oversikt og solid beslutningsstøtte.

Før eller siden presser beslutningen seg fram, 
men det skader vel ikke å være tidligere ute? 



7 tegn på at det er på tide å bytte forretningssystem

1 Rapporteringen blir stadig mer ressurskrevende

Manglende funksjonalitet fører til ”smarte” løsninger2

3 Systemet leverer ikke god nok styringsinformasjon

4 Mobile ansatte får ikke gjort oppgavene sine når det passer dem

5 Komplekse selskapsstrukturer skaper stor arbeidsbelastning

6 Mye interne ressurser på valutahåndtering

7 Manglende kontroll på kostnader knyttet til forretningssystemene



Ambisiøse virksomheter stiller større krav til rapportering. 
Det blir enda viktigere med oppdaterte rapporter over alle 
deler av virksomheten. Flere nøkkelpersoner forventer god 
oversikt over det de har ansvar for.

Hvis forretningssystemet ikke er tilpasset et økende behov, kan rapporteringskravene 
fort bli en belastning for økonomiavdelingen. Spesielt det å rapportere på tvers av 
juridiske selskaper, i flere land og med forskjellig valuta, kan blir arbeidskrevende.

Dere trenger et forretningssystem som gjør det enkelt å hente ut informasjon og som 
har brukervennlig selvbetjening. Da kan alle som skal ha rapporter gå inn og hente 
dem selv.

1 Rapporteringen blir stadig mer ressurskrevende



Rapporteringen blir stadig mer ressurskrevende

Hva gjør dere når forretningssystemet deres ikke har 
funksjonalitet som dekker de behovene dere har? De aller 
fleste finner omveier og andre løsninger.

Det typiske eksempelet er at brukerne tar i bruk regneark eller andre 
dataprogrammer for å løse behovene. Selv om målet kanskje blir nådd, kan man bli 
utsatt for risiko og feilkilder.

Når det blir feil i formlene eller regnearkspesialisten slutter, oppstår det en situasjon 
der ledelsens evne til å ta avgjørelser på riktig grunnlag er svekket – kanskje uten at 
de selv vet det.

Et forretningssystem som knytter alle bedriftens funksjoner sømløst sammen i ett 
system, sikrer dataintegriteten og fjerner risiko for feil.

2 Manglende funksjonalitet fører til “smarte” løsninger



Økonomiavdelingen skal ikke bare produsere regnskap. Den 
skal også sørge for at virksomhetens nøkkelpersoner, ledere 
og styre har innsikt, oversikt og kontroll. Et godt 
forretningssystem påvirker evnen til å ta riktige beslutninger.

Med et forretningssystem som ikke tilfredsstiller virksomhetens krav til 
styringsinformasjon, klarer dere i beste fall å hente ut finansielle data uten at 
dataene er strukturert på en hensiktsmessig måte. 

Etter hvert melder spørsmålene seg: Kunne dere gjort bedre analyser med et mer 
oppdatert forretningssystem? Kunne dere fått riktigere forretningskritisk informasjon 
som påvirker virksomheten operativt og strategisk? Kunne dere brukt tiden til mer 
produktive og verdiskapende aktiviteter?

3 Systemet leverer ikke god nok styringsinformasjon



Systemet leverer ikke god nok styringsinformasjon

Dagens ansatte forventer å ha muligheten til å utføre sentrale 
oppgaver hvor som helst og når som helst. Har du et 
forretningssystem som lever opp til disse forventningene, 
bidrar du til økt trivsel og produktivitet.

Privatlivets digitale muligheter står i kontrast til lite fleksible og brukervennlige 
løsninger i arbeidslivet. Mange ansatte ønsker å bidra litt ekstra i hektiske 
perioder, og da er det synd hvis gammel teknologi begrenser mulighetene for å 
utføre oppgavene. Med et skybasert forretningssystem, med all funksjonalitet som 
teknologien gjør tilgjengelig, gir dere medarbeiderne de rette verktøyene. 

4 Ansatte får ikke gjort oppgavene sine når det passer dem



Mange virksomheter har vekst som en sentral del av 
strategien, med større selskapsstrukturer som en naturlig 
konsekvens. Men har dere sørget for at økonomiavdelingen 
har det forretningssystemet den trenger for å håndtere 
komplekse regnskap og tidkrevende konsernkonsolideringer? 

Hvordan håndterer dere interne transaksjoner? Må dere gå inn og ut av flere 
klienter når dere bokfører for de forskjellige selskapene i konsernet? Må dere flytte 
data manuelt og føre regnskapet i flere ulike systemer? Må lederne manuelt gå inn i 
nettbanken og godkjenne betalingene også etter at de har godkjent bilagene? Bruker 
dere uforholdsmessig lang tid på konsolidering og månedsavslutningen?  

Med et skybasert forretningssystem tilrettelagt for konsern og med sømløs 
integrasjon mot bank, vil dere oppnå en produktiv økonomiavdeling. Samtidig har 
ledelsen selvbetjent tilgang til oppdaterte rapporter.

5 Komplekse selskapsstrukturer skaper stor arbeidsbelastning



Komplekse selskapsstrukturer skaper stor arbeidsbelastning

Mange økonomiavdelinger håndterer valuta manuelt. Men 
må det virkelig være slik?

I virksomheter som opererer i flere land, vil både økonomiavdelingen og ledelsen 
raskt erfare belastningen det er å foreta transaksjoner, rapportere og konsolidere på 
tvers av ulike valutaer. 

Hvis forretningssystemet ikke har god støtte for dette, har mange akseptert at dette 
krever mye tid, i takt med at virksomheten vokser og transaksjonene blir mer 
komplekse. Flere oppdager fordelen ved et forretningssystem som håndterer valuta 
automatisk.

6 Mye interne ressurser på valutahåndtering



En større virksomhet i vekst krever ofte mye IT-ressurser. Et 
moderne, komplett og skybasert forretningssystem reduserer 
den belastningen.

Har dere flere enheter med forskjellige forretningssystemer, trenger dere ofte ekstra 
IT-ressurser til å drifte og supportere de ulike løsningene. For mange større virksom-
heter, særlig hvis dere opererer i flere land, kan denne ressursbruken og kostnadene 
være store. 

Med et skybasert forretningssystem, som brukes av hele virksomheten, får du 
kontroll på kostnadene på en enkel og oversiktlig måte. Det er ingen investeringer og 
dere betaler kun for løpende bruk. Drift, vedlikehold og oppgraderinger er inkludert i 
prisen. Oppgraderinger skjer automatisk og dere er alltid på siste versjon.  

7 Manglende kontroll på kostnader knyttet til forretningssystemene



Manglende kontroll på kostnader knyttet til forretningssystemene

Xledger er en ledene leverandør av skybasert forretningssystem til mange 
tusen virksomheter med brukere i mer enn 40 land. Systemet er tilgjengelig 
på mange språk. Xledger er designet for å møte regnskapsmessige og 
finansielle styringsbehov i ambisiøse bedrifter med flere enheter og kontorer.

Våre kunder oppnår betydelige fordeler med mer fleksibilitet, bedre kontroll, 
og innsikt i egen virksomhet, sammen med store besparelser i både kostnader 
og administrasjonstid.

Det skybaserte forretningssystemet Xledger

Kontroll

Umiddelbar tilgang til oppdatert styringsinformasjon med 
visuell oversikt. Bedre beslutningsgrunnlag basert på 

analyse og tilgang til sanntidsinformasjon. 

Frihet

Frihet til å bruke tiden på det som er viktig for deg og ditt 
firma . Jobb hvor du vil, når du vil og på alle plattformer.

Forenkling

Forenkler økonomiske rutiner gjennom automatiske 
prosesser, som fører til effektivisering, kostnadsreduksjon 

og økt produktivitet.

www.xledger.no


