
STREAML INE REDOVISN ING & FAKTURER ING



Kraftfullt. Skalbart. Intelligent.
Starta upp ditt Dynamics 365 Business Central, ett tryggt affärssystem från Microsoft, med vårt grundpaket StreamLine 
redovisning & fakturering helt molnbaserat. StreamLine redovisning & fakturering erbjuder ett färdigt paket med nödvändig 
parametersättning som reducerar kostnaden och tiden att komma igång.

Dröm stort. Utöka sen.  
När ni kommit igång med Business Central har du en kraftfull plattform som du har möjlighet att bygga ut i takt med att er 
verksamhet växer. Testa dig fram och utöka systemet och utforska mer funktionalitet i takt med ert behov förändras. 

StreamLine redovisning & fakturering innehåller:

 Välj mellan svensk eller engelsk basuppsättning
När du loggar in i ditt Business Central finns en standard basuppsättning av redovisning och fakturering. Färdiga nummer-
serier, bokföringsmallar, momsmallar, journaler för bokföring med mera som är redo att användas. När du kommer igång 
med Business Central kan du välja själv om du vill använda en kontoplan från ert tidigare system, eller en baskontoplan vi 
tillhandahåller. Välj mellan svensk eller engelsk uppsättning. I Business Central väljer ni sedan svenska eller engelska som 
menyspråk.

 Bokföringsorder i journaler  
Med StreamLine redovisning & fakturering kan du kontera dina bokföringsorder i en redovisningsjournal direkt efter din 
första inloggning. 
 

 Resultat- och balansräkning  
Använd rapporterna resultat- och balansräkning, eller skapa filtreringar direkt i kontoplanen, skicka till Excel med en enkel 
knapptryckning och fortsätt att analysera dina siffror. 

 Kunder och fakturering  
Skapa försäljningsfakturor och kreditnotor. Få kunskap om vilken kund som köpt mest och dela upp intäkter på flera må-
nader genom periodiseringar om så önskas. Om du har ett kundregister sedan tidigare och vill flytta med det till Business 
Central kan vi hjälpa till. Ta ut ditt register i Excel och sedan importerar vi det samt eventuell öppen kundreskontra, så du inte 
missar en inbetalning. 
 



 Kundreskontra  
Bokför när kunderna betalar och få kontroll på utestående kundfordringar enkelt och med uppdaterad data. 
  

 Leverantörer och utbetalningar  
Skapa inköpsfakturor och låt systemet hjälpa dig betala dem i rätt tid. Bokför kostnaden över flera månader genom 
periodiseringar. Skapa inköpskreditnotor för att få alla inköp och returer till och från en leverantör samlade. Om du har 
ett leverantörsregister sedan tidigare kan du ta ut ett register i Excel. Vi hjälper till med importen av leverantörer samt 
läser in deras bankkonton, för att skapa utbetalningar. Vi importerar öppen leverantörsreskontra, så du inte missar en 
betalning till en leverantör. 
 

 Leverantörsreskontra   
Låt ditt system ta fram utbetalningsförslag med ett par enkla knapptryck. Skapa utbetalningsfiler till din bank och åter-
rapportera för att stänga din leverantörsreskontra och få koll på era betalningar. 
 

 Momsrapportering  
Använd de färdiga momsmallarna som finns i basuppsättningen för korrekt hantering av moms och förenkla din moms-
redovisning. 
 

 Försäljning och inköp i olika valutor  
I basuppsättningen finns de vanligaste valutorna, sedan är det enkelt att lägga till fler, använda dem i in- och utbetal-
ningar samt uppdatera valutakursen. 
 

 Dimensionshantering för uppföljning av nyckeltal  
Har ni kostnadsställen eller andra dimensioner ni vill boka era kostnader och intäkter på? Skicka underlag på vilka de är 
till oss, så importerar vi dem. Du kan därmed fortsätta hålla koll på era nyckeltal och analysera dem. I Business Central 
finns sedan möjligheter för uppföljning genom en enkel add-in till PowerBI. 
 

 Två timmar grundutbildning online, innan driftstart 
Innan driftstart får du en grundutbildning för att lära känna systemet och hur du enklast navigerar i Business Central. 
För att du ska känna dig trygg i ditt nya system och enkelt komma igång.

 

 Fråga en konsult online under två timmar, efter driftstart 
Boka oss när du är igång och vi hjälper dig online med en konsult i två timmar. 



SweBase
I det här paketet ingår SweBase, produkten som effektiviserat grundläggande redovisning- och faktureringsflöden för svensk 
användning. För SweBase kommer ni debiteras 59 kr/fullständig aktiv användare och månad. 

Ta nästa steg. 
Kom igång med StreamLine redovisning & fakturering redan idag!

Ta kontakt med oss på info@nabsolutions.se eller läs mer på vår hemsida gällande StreamLine redovisning & fakturering.  

Pris 

Priset består av ett fastpris för implementeringen samt en löpande 
rörlig del i form av licenser som påverkas av antalet användare. I 
tabellen visar vi exempel på vårt vanligaste upplägg.
 

Uppstartskostnad  

45 000 kr

Löpande licenskostnader per användare 

Drift        0 kr 
Swebase Licens       59 kr/mån 
Business Central     612 kr/mån* 

Totalt     710 kr/mån 

*Essential-licens: 612 kr/mån och användare 
Team-member: 70 kr/mån och användare

Har du ett system sedan tidigare?
Det ordnar vi! 

Om du har ett kund- och leverantörsregister sedan tidigare och vill flytta med det till Business Central kan vi hjälpa till. Ta ut 
dina register i Excel och sedan importerar vi det samt eventuell öppen reskontra, så du inte missar en in- eller utbetalning. Vi 
hjälper dig även att få in dina tidigare redovisningstransaktioner ett år bakåt i tiden.

Har du fler än ett bolag?
Du kan ha fler bolag i samma inloggning och licenskostnaden är densamma per månad och användare.
Uppstartskostnad för extra bolag: 
Extra bolag med migrering kund-, leverantörsregister, öppen reskontra samt SIE ett år bakåt i tiden: 20 000 kr
Extra bolag med enbart SIE-migrering ett år bakåt i tiden: 10 000 kr
Leveransveckan kan påverkas med fler bolag i implementationen.


