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DIGITAL EKONOMILÖSNING 
 

EFFEKTIV OCH MODERN ADMINISTRATION FÖR FÖRETAG  

 

Digitalisering och automatisering av företagets ekonomiprocesser förenklar och effektiviserar 

företagets administration. Du slipper hantera papper. Du kan följa ditt företags redovisning direkt i 

mobilen, surfplattan eller datorn.  

 

Vi tar fram en helhetslösning som möter era behov. Du väljer vilka delar av ekonomihanteringen 

som du vill sköta själv. Resten tar vi hand om. Lösningen är flexibel och vi kan ändra 

arbetsfördelningen om så önskas. Oavsett lösning har du alltid en personlig rådgivare som du kan 

vända dig till när du har frågor. Du kan fokusera på att driva och utveckla ditt företag. 

 

HUR GÅR DET TILL? 

 

Bokföring sker i Fortnox, en modern och molnbaserad programvara. Vi beställer de moduler du 

behöver. Du betalar bara för det du nyttjar, som direkt användare.  

 

Vi erbjuder utan extra kostnad Rapport Online, ett integrerat presentationsverktyg som på ett 

enkelt och pedagogiskt sätt visar ditt företags siffror i form av staplar och grafer.  

 

Du får också tillgång till Folkesson-appen där du enkelt kan fotografera och skicka in kvitton till 

bokföringen. Via appen kommer du också åt Rapport Online och kan se ditt företags ekonomi 

direkt i mobilen eller surfplattan. 

 

MER OM LÖSNINGEN 

 

Leverantörsfakturor hanteras digitalt. E-faktura eller PDF-faktura direkt från leverantörer är mest 

effektivt. Eventuella pappersfakturor scannas in. Du väljer själv om du köper den tjänsten eller 

scannar själv. Attest av alla leverantörsfakturor sker digitalt. 

 

Med Folkesson-appen fotograferar du kvitton och andra underlag. De skickas direkt till Fortnox 

eller till din rådgivare. 
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Kundfakturering gör du själv direkt i Fortnox eller ger underlag till oss. Detsamma gäller löner. Här 

finns olika varianter. Till exempel kan de anställda rapportera in avvikelser direkt i Fortnox. 

 

Leverantörsfakturor, kvitton och kundfakturor bokförs löpande. Vissa saker görs en gång per 

månad, periodiseringar och avskrivningar till exempel. I samband med detta stämmer vi av så det 

ser rätt ut och gör ett så kallat månadsbokslut. Din rådgivare kontaktar dig när bokslutet är klart 

och du kan själv gå in och analysera utfallet i Rapport Online. Grafer och rapporter visar överblick 

och du kan också klicka dig ner för att se detaljer som har påverkat. Din rådgivare hjälper dig 

gärna i den analysen. 

 

Vid årets slut kan vi hjälpa till med årsbokslut, årsredovisning och inkomstskattedeklarationer. 

 

VAD KOSTAR DET? 

 

Fortnox   betalas direkt till Fortnox, enligt vid var tid gällande prislista 

 

Rapport Online  0 kr 

 

Folkessonappen  0 kr 

 

Rådgivning   arvode per timme eller fast pris på överenskommen rådgivning,  

    du får en offert efter att vi hittat den lösning som du önskar  

 

 

ÄR DU INTRESSERAD? 

 

Kontakta oss så svarar vi på dina frågor och sätter ihop en lösning som bäst möter dina behov 

och dina önskemål.  

 

Om Folkesson 
Folkesson är en fristående regional byrå. Vi utvecklar företag genom att ge råd, revision och 
ekonomitjänster med hög kvalitet, individuellt anpassade till kundernas behov. Byrån har idag 45 
medarbetare med kontor i Uppsala, Tierp och Enköping. Folkesson är en stark partner till företag 
och organisationer - tillräckligt stor för ha bred och djup kompetens - tillräckligt liten för att vara 
personlig och flexibel. Läs mer på folkessonab.se. 


