FÅ MERE TID TIL AT YDE GOD SERVICE,
PASSE FORRETNINGEN OG TID TIL FAMILIEN
Online regnskabsprogram der sætter brugeren i fokus
Tænk hvis du kunne få et online regnskabsprogram, hvor du hurtig kan få overblik over dét, der er
relevant for netop dig! Dét kan du med Stackss – et nyt koncept til særligt mindre virksomheder,
baseret på Microsoft Dynamics.

Rollebaseret – tilpasset medarbejderen
Regnskabsprogrammet er rollebaseret, som gør
det mere overskueligt og lettere at benytte i
hverdagen for den enkelte medarbejder, i forhold
til andre løsninger på markedet.
Hurtigt overblik – nemmere arbejdsgang
Medarbejderen får adgang til programmet via en
bestemt rolle. Rollen er tilpasset efter
arbejdsfunktioner med specifikke
skærmbilleder, genveje og overblik til netop
denne rolle.

5 vigtige fordele med Stackss
1.
2.
3.
4.
5.

Unikt og rolletilpasset overblik der gør arbejdsdagen nemmere for den enkelte medarbejder
Adgang uanset hvor du er – online adgang via PC, tablet og mobil
Baseret på det stærke og velkendte Microsoft Dynamics – plads til at vokse
Let at benytte sammen med øvrige IT-løsninger der kan tilføjes
(bl.a. Office 365, digital bogføring og tidsregistrering)
Automatisk opdatering af den nyeste version
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PRISER OG ROLLER

Ejer/Direktør
DKK

179/måned

Hurtig og nem adgang:
- Hvordan går det virksomheden?
- Hvordan ser likviditeten ud?
- Har vi udeståender fra kunder?
- Har vi betalt vores leverandører?

Sælger

Bogholder
DKK

149/måned

DKK

79/måned

Hurtig og nem adgang:

Hurtig og nem adgang:

- Har jeg fakturaer der skal faktureres?
- Hvilke kunder mangler at betale?
- Mangler jeg at betale leverandører?
- Har vi penge nok på kontoen?

- Har jeg tilbud ude?
- Hvor finder jeg kundehistorikken?
- Hvilke kunder har ikke købt længe?
- Hvilke kunder ligger i nærheden?

Dit køb skal minimum indeholde en Ejer/Direktør eller en Bogholder. Oprettelse kr. 299 pr. virksomhed. Alle priser er ekskl. moms.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp, så kontakt Stackss på tlf. 70 70 70 77 eller mail@stackss.dk.
Læs mere på stackss.dk/

Prøv Stackss gratis
- klik her…
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