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Dine kunder flytter sig. 
Flytter du med?

Høste fordelene af Microsoft Dynamics NAV og skyen 

Effektivisere din klientbogføring

Lette dit samarbejde med kunderne med en smart portal

Realisere jeres fulde forretningspotentiale med nye  
online services  

Skalere din virksomhed nemt og hurtigt

Gøre det nemt at få styr på GDPR 

At kunne tilbyde dine kunder den bedst tænkelige service i et ændret 
marked kræver de rigtige online værktøjer. Dem har vi samlet til dig i 
vores innovative online-revisorløsning, SMARTrevisor. 

Med SMARTrevisor får din revisorvirksomhed adgang til intelligente 
værktøjer, der sætter dig i stand til at:  



SMARTrevisor giver dig  
følgende fordele

Spar tid når du opretter kontoplaner m.v.  
Brug tiden på det, der skaber værdi. Genbrug opsætninger af 
kontoplaner, bogføringsregler, varegrupper, kreditorer med mere på 
tværs af regnskaber, og spar oceaner af tid.

Nem dataoverførsel  
Med SMARTrevisor kan du nemt, hurtigt og sikkert overføre både 
aktuelle og historiske data, posteringer m.v. fra dine kunders syste-
mer til regnskabet. Det sikrer, at kunden – og du som revisor – ikke 
mister adgang til vigtige nøgletal, fakturaer og bilag, eller anden 
vigtig information, uanset hvor gamle data er.

Få samlet alle klientregnskaber ét sted  
Med SMARTrevisor får du samlet alle klientregnskaber ét sted, hvor 
du og dine kollegaer nemt kan oprette, slette og finde dem. Det 
effektiviserer processen, og giver jer det fulde overblik, uanset hvor 
mange regnskaber og kunder I håndterer. Du kan desuden nemt 
styre jeres interne adgangsrettigheder til kunderegnskaberne. 

Styrk dine kunders forretnings overblik
En smart kundeportal gør det nemt at tilbyde kunderne adgang 
til opdaterede nøgletal, der viser udviklingen i deres virksomhed. 
Portalen gør det også nemt for kunderne at uploade bilag. Alt sam-
men noget, der sparer tid for dig, og gør jeres service endnu mere 
nærværende og personlig.
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Øg forretningsværdien af SMARTrevisor ved at udvide løsningen med 
cloud-baserede apps, som gør det nemt at tilbyde nye, betalbare online 
services til jeres kunder. Det skaber nye forretningsmuligheder for jer.

Giv kunden styr på bilagene  

Med app´en SMARTbilag gør du det nemt for kunderne at automati-
sere og effektivisere deres fakturahåndtering og bilagsgodkendelses-
processer. App´en sikrer, at alle de rette bilag tilknyttes det rette kunde-
regnskab i regnskabet hos jer. Det giver dig det fulde overblik over alle 
kundens bilag. 

Let systemintegrationen for dine kunder 
Med app´en SMARTapi gør du det nemt og sikkert for kunderne at 
integrere til andre systemer, og arbejde med data på tværs af deres 
økonomisystem og andre systemer. F.eks. lønsystemer, webshop, kas-
sesystemer m.v. 

Hjælp kunderne til bedre service 
 
God service er en vigtig konkurrenceparameter for dine kunder. Du kan 
hjælpe dem med at professionalisere deres kundeservice med app´en 
SMARTsms, som automatisk sender sms-beskeder til kundernes kunder 
om f.eks. aftaler, ordrestatus og levering, betaling m.v. 

Let vareforsendelsen for kunden
 
Dine kunder har behov for at sende varer hurtigt og fejlfrit. Det får de 
mulighed for med app´en SMARTforsendelse, som automatisk henter al 
information til pakkelabels fra regnskabet.

Hjælp kunderne til en bedre likviditet  
Alle virksomheder er afhængig af en stabil pengestrøm – især mindre 
virksomheder. Hjælp dem med at sikre dette med app´en SMARTpay. 
Den gør det nemt for dine kunder at bruge MobilePay til at få deres 
penge hjem til tiden.  

Hjælp kunderne til nem abonnementsfakturering  
Med app´en SMARTabonnement gør du det nemt for dine kunder at 
håndtere abonnementssalg. App´en automatiserer hele opkrævnings-
processen, så kunden - eller jeres bogholder - undgår at bruge tid på 
at oprette salgsordrer måned for måned.  

Effektiviser dine kunders faktureringsproces 
Er fakturering for kunderne en af jeres services? Hvad nu, hvis I kunne 
effektivisere hele processen med en brugervenlig app, der lynhurtigt 
omdanner fakturaer til pdf´er med kundenavn, kundelogo, salgsvil-
kår m.v., og som emailer fakturaen til kunden? Det kan I med app´en 
SMARTpdf.

Tilbyd nye online erhvervsservices 
med SMARTapps   



Inventio.IT – en stærk digital partner for revisorer 

Inventio.IT har erfaringen fra hundredvis af revisorvirksomheder  
og mange års erfaring med Microsoft Dynamics NAV. Vi har 80  
dedikerede og engagerede medarbejdere fordelt i København,  
Aarhus og Odense. Vi er en af Microsofts største og vigtigste  

Dynamics ERP-partnere, og vi har kompetencerne til at hjælpe  
virksomheder inden for mange forskellige brancher med ethvert 
digitalt behov - fra rådgivning, implementering af forretnings- 

systemer og tillægs-løsninger til hosting, IT-drift 
samt undervisning og support. 

 
Vil du videre? 

Læs mere på www.inventio.it/smartrevisor 
Kontakt os på telefon 70 2698 99


