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»» Att sälja in redovisningstjänster
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– redovisningsbyråns bästa vän

Vad gör väl en titel?
Den funderingen väcktes hos mig förra hösten då jag gick

in som delägare i Björn Lundén Information AB och
därmed fick, eller kanske tog, titeln CTO – utvecklingschef på svenska. Chansen är ganska stor att du som läsare
vet att vi på BL är en väldigt platt organisation som är
stolta över vårt distribuerade sätt att ta beslut. Och då kan
det kanske rimma illa att nu, mer än 30 år in i
verksamheten, introducera ett sådant påfund?

Som jag ser det skulle BL säkert klara sig minst 30 år till
utan dylika titlar. Men faktum är att när vi rör oss i en allt
mer digitaliserad och dynamiskt föränderlig värld där vi
har med allt fler partners att göra, så är det ibland en
lättnad att kunna presentera sig med en titel. Det är som
att motparten då vet vilket fack hen ska ”sätta” en i; inget
mer behöver sägas i den frågan. Kanske lite som när någon
som just bjudit dig på fika slappnar av när denne hör att
du dricker kaffe, svart. Inga konstigheter liksom och allas
förväntningar blir tydliga.
Apropå partners och digitalisering vill jag påstå att 2018

kommer vara det mest teknikintensiva och spännande året
någonsin för BL och för våra användare. Vi håller på med
sluttesterna inför att kunna släppa vår tolknings- och
konteringstjänst BL Tolkning. Vi utvecklar också den
e-posttjänst som kommer låta era klienter skicka in
leverantörsfakturor och kvitton till ovan nämnda
tolkning helt automatiskt. Och redan har vi tusentals
användare av vår app för lönebesked, och mycket
mer är på väg. Som om inte detta vore nog håller vi
samtidigt tillsammans med våra integratörer på med
att lägga deras värden till din och dina kunders
användarupplevelse. Visste du till exempel att det
numera går att få automatiska överföringar från

iZettle rätt in i BLA? Eller att du kan förmedla
skräddarsydda finansieringstjänster till byråns kunder om
du så vill?
Den i mitt tycke mest spännande tekniska nyheten kommer

under hösten och vintern – nämligen en stegvis webbifiering av BLA. Vi bygger själva helt från scratch med absolut
senaste spetsteknik inom webb. Till en början kommer du
att kunna göra enklare delmoment på webben – hela tiden
uppbackat med den fullvuxna funktionalitet som finns i
installerade BLA – de två delar ju sina data via molndatabaserna i realtid. Vi kommer i första skedet att fokusera på
moment som underlättar och förbättrar samverkan mellan
byrå och kund. Men på längre sikt kommer webbfunktionaliteten bli sådan att det kommer vara helt upp till dig
och dina kunder om ni vill köra BLA installerat som idag,
eller bara logga in direkt på webben med t ex BankID.
Jag hoppas såklart att du ska hitta mycket intressant i den
här buffén av möjligheter!
/Henry Arousell
Utvecklingsansvarig – det där med ”chefer” håller vi
fortfarande på att vänja oss vid på BL ;)

– redovisningsbyråns bästa vän
Björn Lundén Information • Box 84 • 820 64 Näsviken • Tel 0650-54 14 00 • salj@blinfo.se • www.blinfo.seaaa
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så funkar det:

Arbetsgivardeklaration
på individnivå – AGI
Sedan 1 juli 2018 ska vissa företag lämna arbetsgivardeklaration
månadsvis och på individnivå istället för årliga kontrolluppgifter.
Införandet av det nya systemet sker stegvis och företag med
personalliggare och fler än 15 anställda är först ut.
Från 1 januari omfattas alla arbetsgivare
De branscher som omfattas just nu är byggföretag, restauranger, frisörer och tvätterier. Från 1 januari 2019 kommer de nya
reglerna att gälla samtliga arbetsgivare i Sverige.

Syftet med reglerna
Syftet med de nya reglerna är att effektivisera arbetsgivarnas
uppgiftslämning till olika myndigheter och på så sätt kommer
även servicen till den enskilde att öka. Risken minskar också
för att inkomstrelaterade ersättningar blir fel (t ex sjukpenninggrundande inkomst) eftersom myndigheter kan få tillgång
till aktuella uppgifter. När redovisningen sker på individnivå
blir det också svårare för arbetsgivare att dölja om personer
jobbar svart – vilket gynnar konkurrens på lika villkor bland
företagare.

Vilken information ska lämnas?
De uppgifter som ska lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen är ungefär samma uppgifter som idag lämnas i den
årliga kontrolluppgiften. Vissa uppgifter som idag lämnas i

kontrolluppgiften ska man dock inte behöva lämna i arbets
givardeklarationen. Det gäller till exempel uppgifter om förmån av fri parkering och bilmodell vid bilförmån.
Redovisningstidpunkten är densamma som idag och arbetsgivardeklarationen kommer även fortsättningsvis att kunna
lämnas elektroniskt eller på papper.

Årlig kontrolluppgift slopas
Att lämna en arbetsgivardeklaration på individnivå innebär att
ersättningen till varje person redovisas in till Skatteverket varje
månad, vilket leder till att någon årlig kontrolluppgift inte
längre behöver lämnas.
Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller
arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om detta gäller alla arbetstagare behöver alltså inte
någon arbetsgivardeklaration lämnas, vilket kan bli aktuellt för
exempelvis mindre idrottsföreningar. Idrottsföreningar som
med dagens regler inte behöver lämna arbetsgivardeklaration
behöver alltså inte göra det med de nya reglerna heller. De
kommer även fortsättningsvis att lämna kontrolluppgift en
gång per år. g

AGI

– ny funktionalitet i BL Lön
Du som använder BL Lön eller BL Lön Plus har möjlighet
att lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå inifrån
programmet. För att kunna använda den nya funktionen
behöver du ha databasen i molnet. Anledningen till detta
är att arbetsgivardeklarationen byggs som en webbaserad
tjänst som med hjälp av så kallade API-kopplingar hämtar
uppgifter från molndatabasen och skickar dem direkt till
Skatteverket.

Läs mer om AGI på www.blinfo.se/loneprogram

Gör din beställning på blinfo.se – där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring 0650-54 14 00.  	
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Byråreportage

För Link24 betyder
det digitala arbetssättet

MER familjetid &
nöjdare kunder
Drömde om mer tid för barn och familj
Daniel Klasson driver sedan 2015 redovisningsbyrån Link24
tillsammans med sin sambo. En byrå som sedan starten jobbat
helt digitalt med sina kunder via applösningen Digitala Företaget. Daniel var tidigare delägare i en redovisningsbyrå som jobbar ”traditionellt” men både han och sambon Hanna hade en
önskan att jobba mer flexibelt och få mer tid för barnen och
familjen. Och nu, tre år senare, kan Daniel konstatera att han
faktiskt kan jobba när och där det passar – exempelvis kombinerar man semesterresor och arbete på ett mycket smidigt sätt.
– Det digitala arbetssättet möjliggör en större flexibilitet för
oss men det är också en viktig konkurrensfördel då det attraherar företagare som aktivt söker sig till oss då de vill jobba digitalt, förklarar Daniel.
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Den största fördelen med Link24:s arbetssätt är det blir mycket smidigare när materialet kommer in löpande, vilket innebär
att arbetsbelastningen jämnas ut – både för byrå och kund.
Tidigare samlade kunderna underlagen i en låda och alla kom
in med grejorna samtidigt med rejäla toppar som följd. Med
Digitala Företaget sköter Link24 materialhämtning, åter
rapportering till kund, kommunikation, bilagor osv via appen.

Kunder över hela landet
Link24 har sitt kontor i Linköping men kunderna är spridda
över hela landet med tyngdpunkt på Stockholmsområdet.
Många lockas av fasta, relativt låga priser och arbetssättet. Mest
handlar det om enmansaktiebolag, ofta konsulter.

Moms tillkommer på alla priser. 30 dagars öppet köp.

Betyder det här arbetssättet att man på Link24
inte behöver träffa kunderna?
– Ett antal kunder har vi faktiskt aldrig träffat
men vi har flitig kommunikation via appen. En
traditionell byrå träffar kunderna kanske någon
gång per år. Med ett digitalt arbetssätt vill jag
påstå att man har en bättre och tätare kommunikation, menar Daniel.
Daniel återkommer flera gånger till att just
kommunikationen är det viktigaste i en redovisningsverksamhet och att Digitala Företaget möjliggör en tätare och effektivare kommunikation.
Som redovisningskonsult finns Daniel i princip
alltid tillgänglig via appen.

Lägre pris och fler tilläggstjänster
Link24:s kunder gör en något större del av arbetet
än kunder hos en traditionell byrå och betalar därför ett lägre pris. Man har aldrig debiterat tid utan
tillämpar fasta priser på olika paket. Daniel
märker av att det lägre priset gör kunderna mer
villiga att köpa tilläggstjänster, t ex rådgivning och
olika beräkningar. Grundläggande rådgivning
kring avdragsrätt mm ingår i det fasta priset och
kommuniceras direkt i appen.
– När man jobbar med paket är det väldigt viktigt att vara tydlig med vad som ingår och vad
som inte ingår, betonar Daniel.
Daniel förstår att många byråer är rädda för att
det är svårt att få betalt för rådgivningen, och
menar att det bland annat därför är så viktigt med
rätt paketering av tjänsterna.

Framtiden
I likhet med många andra i branschen tror Daniel
att vi i framtiden får se ännu mer automatisering
med lägre priser som följd.
– Frågan man bör ställa sig, menar Daniel, är:
Vad är svårt för företagen? På vilka områden behöver man hjälp och rådgivning?
  Daniel tror att det finns stor potential vid starten av ett företag; att få hjälp att komma igång på
ett bra sätt och göra rätt från början. Han nämner
även fler tjänster på lönesidan, t ex arbetsrätt och
upprättande av anställningsavtal,
tolkning av kollektivavtal, reskontra,
betalningar, mm i paketerade lönetjänster.
Att framtiden kommer att handla
om bokföring som sköter sig själv
tror inte Daniel en sekund på. Han
är övertygad om att det måste finnas
en person bakom som styr upp och
att en naturlig följd av en ökad
automatisering är att byråns roll
överhuvudtaget blir mer kontrollerande och stöttande. g

För Jimmy är
redovisningstjänsten
värd varenda krona
Östergötlands El & Byggservice AB har samarbetat med Link24 sedan
starten för drygt två år sedan. Ägaren Jimmy Andersson, 40, stortrivs
som företagare och på frågan om han vill hålla på fram till pensionen är
svaret ett tveklöst ja.
Han försöker fortfarande vara med vid installation och montage tillsammans med sina båda anställda och sina inhyrda, men börjar inse att
arbetet med att leda företaget upptar en allt större del av tiden. De här
delarna av jobbet tycker han är intressanta, men till det här med pappersarbete har han ungefär samma inställning som många andra företagare; det är inte riktigt det som driver honom…
Ganska snart blev det för mycket administration för Jimmy som då
kontaktade Link24 och började jobba med Digitala Företaget. Kund
fakturorna skapar och skickar man direkt i appen och leverantörs
fakturorna skannar man och lägger upp i molnet till Link24.
– Det är otroligt smidigt att bara ladda upp allt i molnet så tar Link24
hand om det. Vi betalar ett fast pris för ett redovisningspaket och får all
hjälp vi behöver, menar Jimmy.
På frågan om redovisningstjänster är en kostnadsfråga svarar Jimmy
att det visserligen är mycket pengar men att det är värt varenda krona.
Och när det fungerar så bra som det gör med Link24 tänker han inte på
om det eventuellt finns billigare leverantörer.
Via appen får Jimmy återkoppling i form av grafer och rapporter som
visar hur företaget utvecklas ekonomiskt men oftast vill han ändå ringa
upp Daniel och fråga hur det går. Och så här långt har allt utvecklats åt
rätt håll. Östergötlands El & Byggservice, med Motala som bas, har sina
flesta uppdrag i Linköping men även så långt bort som i Västervik, drygt
två timmar bort. Efter ett tufft första år med mycket kontaktskapande
hittar nu allt fler kunder till företaget utan att man gör aktiva säljinsatser.
– Jag har kollegor i branschen som pratar om att det är lågkonjunktur, men den måste vara lokal för vi märker i vart fall inte av det, säger
Jimmy med glimten i ögat.
Jimmy verkar ha hittat helt rätt i samarbetet med Link24, och det är
klart att det finns goda förutsättningar när två parter möts som båda är
duktiga på och hängivna det man gör. g

Foto: Lasse Hejdenberg

Gör din beställning på blinfo.se – där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring 0650-54 14 00.  	
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Så blir du bättre på att sälja in
dina redovisningstjänster
I den här artikeln tittar vi på hur en redovisningsbyrå kan
arbeta för att öka sin försäljning. Vi identifierar fyra faktorer
som särskilt viktiga:
»» Att ständigt ta nya kontakter
»» Att tro på den egna tjänsten
»» Att skapa merförsäljning
»» Produkt- och affärsutveckling
Som du ser är samtliga faktorer starkt förknippade med
dina egna genomföranden – i dina kundmöten, i dina
telefon- och mailkontakter med potentiella och befintliga
kunder, när du deltar i olika sammanhang och marknadsför byrån, osv.
Som redovisningskonsult är du både genomförare och
säljare av uppdrag. Genom att göra ett bra jobb får du
nya uppdrag. Oftast säljer du nästa uppdrag eller utökar
det befintliga samtidigt som du genomför det aktuella
uppdraget.

6  	

1.

Att ständigt ta nya kontakter
Alla tjänsteföretag behöver nya kunder, eftersom man måste
räkna med att då och då tappa kunder.
Fördelarna med att få nya kunder kan ligga i att kundmixen
utvecklas på ett gynnsamt sätt samt att produktmixen och prisnivån i allmänhet är lättare att förändra hos nya kunder än hos
gamla.
Särskilt det senare kan ha en avgörande betydelse. Det kan
handla om att införa ett annat sätt att ta betalt på, till exempel
gå från timpris till fastpris.
Att bygga upp ett kontaktnät är alltså av avgörande bety
delse för redovisningsbyråns möjligheter att vinna nya kunder.
Hur du går till väga när du bygger upp ditt nätverk spelar
egentligen ingen roll, bara du ser till att det finns en ständig
tillväxt av personer i nätverket:
• Bredda kontaktytan i de företag där du redan har uppdrag.
Ju fler du känner hos kundföretaget, desto bättre.
• Kontakta kundens dotterbolag, systerföretag, ägare och
leverantörer.
• Skriv artiklar, debattinlägg osv för att öka kontaktbarheten.
• Ställ upp som expert i media i frågor om ekonomi, redovisning, skatt, moms, företagsjuridik, familjejuridik, löne- och
personalfrågor, osv.

Moms tillkommer på alla priser. 30 dagars öppet köp.

• Genomför informationsmöten, seminarier, kurser, osv.
• Delta i mässor, erfa-grupper och kurser där du kan träffa
nya, viktiga personer.
• Skapa kontaktmöjligheter via marknadsföring i exempelvis
sociala medier.

2.

Att tro på den egna tjänsten
Eftersom försäljning av tjänster ofta bygger på ett personligt
förtroende känner man sig ansvarig för att kunden blir helt
nöjd. Varje antydan till att så inte skulle vara fallet kan få en
att må dåligt. Samtidigt måste man ha klart för sig att tjänster
är personberoende och svåra att kvalitetssäkra och att det därför är svårt att alltid hamna rätt.
Den som inte kan eller tror på sina egna tjänster reagerar
först och vanligast genom passivitet. Man tar få kontakter,
särskilt med nya kunder, där motståndet känns störst. Att öka
kunskaperna och tilltron till de egna tjänsterna är alltså en
viktig åtgärd.

Bristande övertygelse leder till tveksamma kunder
En annan effekt av bristande kunskap eller bristande tilltro till
de egna tjänsterna är att man inte säljer in tjänsten med tillräcklig övertygelse. Kunden märker att man inte själv är övertygad, och detta får till följd att kunden blir tveksam.

Inse de egna produkternas möjligheter
Ofta förstår man inte de egna tjänsternas möjligheter. En redovisningsbyrå, som vill sälja ekonomisk konsultation i form av
ekonomiska styrsystem, riskvärderingar och långsiktig skatteplanering, lyckas inte därför att medarbetarna fortsätter att
sälja de traditionella tjänster som man alltid sålt.

3.

Att skapa merförsäljning
För att du ska kunna skapa merförsäljning till en kund krävs
först och främst att du gör ett bra jobb. När du gör bra ifrån
dig, har du också lättare att sälja in ett nytt jobb.
Merförsäljningsmöjligheterna skapas på flera sätt. Dels kan
du anpassa tjänsterna till kundens krav på ett sådant sätt att
många av tjänsterna, för att inte säga alla, blir attraktiva. Dels
har du möjlighet att bearbeta kundens hela organisation, vilket
kan omfatta även dotterbolag, systerbolag, leverantörer, anställda och kontaktpersonernas egna nätverk osv.

4.

Produkt- och affärsutveckling
Den vanligaste formen av produktutveckling innebär att du
förbättrar befintliga produkter successivt och anpassar dem till
marknadens krav och behov. Oftast kommer impulserna till
dessa förbättringar utifrån kundernas krav. Det handlar då om
att först lyssna på kunden och sedan ta reda på vad du kan
göra för att öka kundnyttan.
Men det kan även handla om nya tjänster eller nya varianter
av de befintliga tjänsterna som du själv har idéer kring eller
som du ser användas inom branschen eller i andra branscher.

Så övervinner du ditt motstånd mot
att ta nya kontakter
De flesta av oss har en viss kontaktförmåga, samtidigt som vi känner
ett visst motstånd att ta nya kontakter.
Vissa dagar kan motståndet kännas oövervinneligt, andra dagar
kan man ringa upp vem som helst och föreslå ett möte. Vissa av oss
har större talang att knyta nya kontakter, medan andra måste utsättas för ett visst milt tvång för att ”komma igång”.
»» Utgångsläget måste vara att du inser värdet av ett starkt
kontaktnät. Det eventuella obehag du känner när du upplever
att du ”tränger dig på” borde lätt vägas upp av den långsiktiga
nyttan. Och glöm inte att du ju faktiskt tar kontakt för att du är
övertygad om att du kan erbjuda något som är positivt och utvecklande för den du kontaktar.

9 inspirationstips för produkt- och
affärsutveckling
1. Lyssna systematiskt på kunderna för att ta reda på vad de kan
tänkas vilja ha i framtiden.

2. Följ dina konkurrenter eller de branscher som påminner om din.
Titta på hur dessa företag utvecklar sina tjänster.

3. Utgå helt förutsättningslöst från de kompetenser din redovisningsbyrå har och se hur de skulle kunna utformas och paketeras.

4. Följ de trender och tendenser som media, branschorganisationer m fl pekar på. Det kan gälla företag, människors motivation,
samhällsutveckling, konsumtionsmönster osv.

5. Kan dina tjänster göras om så att de passar en helt annan typ av
kunder än dem du säljer till idag? Kan en tjänst som är utvecklad
för att hjälpa tillväxtföretag istället användas för att hjälpa företag
som går extremt dåligt och har extremt låg tillväxt?

6. Är det möjligt att dina tjänster kan genomföras på ett helt annat
sätt än idag?

7. Vad händer om du utvidgar dina tjänster till att omfatta steget
före eller efter din nuvarande tjänst? Eller omvänt – vad händer
om du tar upp en specifik tjänst i ditt utbud och koncentrerar
dig helt på denna?

8. Kan du använda dina medarbetare och din kundplattform till att
även sälja andra tjänster än redovisningstjänster?

9. Är det möjligt att bygga allianser med andra företag, konsulter i
andra branscher eller andra företag? Kan till exempel din redovisningsbyrå jobba ihop med en juristfirma eller ett HR-företag?

Om du vill ha ett bollplank i frågor kring produkt- och affärsutveckling är du välkommen att kontakta våra byrårådgivare.
Ring 0650-541400 eller mejla till byraradgivare@blinfo.se.

Gör din beställning på blinfo.se – där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring 0650-54 14 00.  	
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Digital inlämning
av årsredovisning
Sedan mars i år erbjuder Bolagsverket möjligheten att lämna
in årsredovisningar digitalt. Först ut är aktiebolag som följer
K2-regelverket men under våren 2019 beräknar Bolagsverket
att även de som följer K3-regelverket ska kunna lämna
årsredovisningen digitalt. På sikt kan det bli obligatoriskt
med digital inlämning, som det är i bland annat Danmark.

Förutsättningar för digital inlämning

Snabbare och säkrare

33 Du behöver en programvara som stöder digital inlämning, t ex BL Bokslut.

Här är några av fördelarna med digital inlämning:

33 Uppgifter om personnummer och e-postadress till den
styrelseledamot eller verkställande direktör som ska
skriva under fastställelseintyget.
Du som undertecknar fastställelseintyget och skickar in
årsredovisningen behöver logga in med e-legitimation,
exempelvis mobilt BankID.
Om du inte har ett program som stödjer digital inlämning av årsredovisningar måste du skicka in årsredovisningen på papper.

33 Du vet att årsredovisningen kommer fram, den försvinner inte i postgången.
33 Du får direkt en kvittens i e-tjänsten på att Bolags
verket tagit emot årsredovisningen.
33 Om årsredovisningen är fullständig registreras den
direkt av Bolagsverket.

Digital inlämning
med BL Bokslut
Med BL Bokslut gör du den digitala inlämningen
i tre enkla steg:
1

Ladda upp årsredovisningen (och ev revisionsberättelse) direkt från BL Bokslut.

2

Ange personnummer och e-postadress till den
styrelseledamot eller vd som du vill bjuda in.

3

Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation,
skriver under fastställelseintyget och skickar in
årsredovisningen till Bolagsverket.

8  	

Bolagsverket har fått in ett ganska stort antal års
redovisningar digitalt och meddelar att det fungerar
som tänkt. Man har även fått positiv respons från de
aktiebolagsägare som utnyttjat tjänsten.

Läs mer om BL Bokslut på
www.blinfo.se/bokslutsprogram

Moms tillkommer på alla priser. 30 dagars öppet köp.

Jeanette får snurr på
fakturahanteringen
Jeanette Almén är ekonomichef på
byggföretaget Elvbygg i Enköping.
Vi ringde upp Jeanette för att höra hur
hon jobbar med BL Administration för
att effektivisera fakturahanteringen.

Vad utmärker ”fakturaflödet”
i ert företag som verkar i
byggbranschen?
– I ett byggföretag är det både tid och
material som ska faktureras och det krävs
ju även att det finns underlag på allt.
Vi har flera system för detta då vi arbetar
med projektredovisning och de flesta
kunder vill ha detaljerade underlag. En
stor kund till oss är Enköpings Kommun
och de vill även ha med leverantörsfakturorna som underlag.

När började ni med
e-kundfakturor respektive
e-leverantörsfakturor?
– Vi började med kundfakturorna i mars
2018 och med e-leverantörsfakturor i
november 2017.

Vilka fördelar respektive
nackdelar har det medfört?
– Vi ser att vi sparar massvis med tid på
detta – vi slipper öppna kuvert, sortera in
i pärmar, hitta underlag i pärmar som
kan ha försvunnit. Vi kan följa och se
fakturan digitalt från början till slut, alla
attestanter har tillgång till all historik var
de än befinner sig, vi kan göra prisjämförelser på nolltid. Vi strävar alltid efter
att vara miljövänliga och det är vi också
på detta vis då vi inte använder oss av
papper och kuvert utan sköter allt digitalt. Vidare känns det säkrare att skicka
e-fakturor med tanke på den nya GDPRlagen då man helst inte ska skicka
dokument med vanlig mail.

Vilka programlösningar
använder ni för ingående och
utgående e-fakturering?
– Ingående e-fakturor hanterar vi med
ett program som heter Medius/Ascendo

Invoice och för utgående e-fakturor till
kunder använder vi BL Administration
(BL Fakturering). Mellan BL Administration och Medius/Ascendo Invoice finns
en integration som innebär att uppgifterna som finns i Ascendo exporteras och
läses in i BL Administration där vi sedan
gör betalningen av fakturorna.

Vad är viktigt för er när ni
väljer programvaruleverantör?
– Vårt val av programvaruleverantörer är
jätteviktigt, vi vill ha samarbetspartners
som hänger med i utvecklingen och ger
oss information när det kommer nya
lösningar, att programmen går att använda ihop med andra program då vi kör
projektredovisning samt att supporten
fungerar smidigt så vi aldrig behöver stå
still.

Vilket är nästa steg i
er e
 ffektivisering av
faktureringsrutiner?
– Det blir att vi fortsätter skicka inbjudan via BL Administration till våra kunder så de kan börja använda sig av e-fakturering, vi håller koll på fakturaflödena
och utvärderar hur mycket tid vi lägger
på detta och försöker minska den genom
att ständigt hitta effektivare lösningar tillsammans. Vi ser även över marknaden
och vad som händer med de olika system
som finns. g

Det här är Elvbygg
Elvbygg är ett väletablerat byggföretag som utför byggnationer och byggservice
i Enköping med omnejd. Man utför såväl större totalentreprenader som mindre
ombyggnationer. I dag har Elvbygg cirka 60 anställda och är ett mycket glatt gäng.
Elvbygg strävar efter att hela tiden utvecklas som bolag och uppmuntrar därför
sina medarbetare med att ständigt tänka på förbättringsmöjligheter – stora som
små. Man har som målsättning att bli en av Enköpings mest attraktiva arbetsgivare
då man är övertygad om att det är personalen som driver ett företag framåt.
»» Ekonomisystem: BL Administration och det administrativa systemet BSO
(Byggsamordnaren).
Foto: Fredrik Sandberg

Gör din beställning på blinfo.se – där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring 0650-54 14 00.  	
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Allt redovisningsbyrån
behöver för 990 kr/mån
– med nytt löneprogram och
digital byrå-kundsamverkan
Vi är ensamma om att kunna erbjuda en helhetslösning med all programvara i molnet – från bokföring till
bokslut och deklaration – och en komplett informations
tjänst i form av frågeservice, e-böcker, nyhetstjänst,
mm. Vår helhetslösning används dagligen av tusentals
redovisningsbyråer. Sannolikt för att den innehåller allt
en modern redovisningsbyrå behöver i form av både
programvara och kunskap – och för att priset är mer än
konkurrenskraftigt.

fakturering och lön till bokslut och deklaration – plus ett
webbaserat byråstöd. Dessutom ingår vår app-lösning
Digitala Företaget som låter dig och kunden samverka på
modernaste och effektivaste sätt.
Du får även uppdaterad skatteinformation, ett stort utbud
av e-böcker och expertsvar på dina frågor om skatt, redovisning och personal. För helhetslösningen betalar du en
låg månadsavgift som innefattar allt.

Helhetslösningen är ett bekymmersfritt och kostnads
effektivt sätt att få tillgång till all programvara och informa
tion byrån behöver. Du får program för allt – från bokföring,
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Moms tillkommer på alla priser. 30 dagars öppet köp.

Är supernöjd med helhetslösningen! För att inte tala
om den utmärkta kundsupporten, där man får hjälp
med allt från tekniska problem till bokföringsfrågor.
Programmen är användarvänliga och det är smidigt
att ha allt i molnet.
Anette Berg von Linde
Angarn Signal & Ekonomi AB

Det är en bra trygghet att ha BL:s kompetenta
medarbetare som backup i mitt arbete mot kund.
Jag får alltid snabba och enligt mig korrekta svar,
de är mycket kompetenta och engagerade. Jag är
väldigt nöjd med alla deras program. Jag har jobbat
ihop med BL i mer än10 år och k änner fortfarande
att BL gör sitt bästa mot oss kunder.
Lars Davidsson
Sifferspecialisten AB

Är jättenöjd med helhetslösningen. P
 rogrammen
är bra att jobba med och molnlösningen är
toppen. Supporten gör ett bra jobb, alltid
trevliga, trots konstiga frågor.
Yvonne Soergel
Horreds Bokföring

Allt det här ingår i helhetslösningen!
Med vår helhetslösning har du tillgång till följande programvara och tjänster. Programlicenserna gäller
för ett obegränsat antal företag. Du kan köra programmen lokalt eller i molnet.

»» All programvara den m
 oderna
redovisningsbyrån behöver
Med vår helhetslösning har ni tillgång till all programvara ni behöver
och en support som hela tiden ser till att allt fungerar. Följande program
ingår i helhetslösningen:
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

BL Bokföring Plus
BL Fakturering Plus
BL Leverantör
BL Lön Plus
BL Tidredovisning
BL Skatt Proffs
BL Bokslut Proffs
BL Skatt Fåab
BL Skatt Värdepapper
BL Byråstöd
Digitala Företaget – adminverktyget

»» Digitaliserad byrå-kundsamverkan
Appen Digitala Företaget automatiserar flödet mellan redovisningsbyrå
och kund. Kunden skapar alla underlag i mobilen och du får direkt
tillgång till dem via administrationsverktyget för Digitala Företaget.
Med det här arbetssättet får byrån in korrekta underlag för bokföringen
på smidigast tänkbara sätt.

»» Kompetent byråstöd
BL Byråstöd är vår moderna lösning för byråledare och byråmedarbetare
som vill effektivisera vardagen. Byråstödet är helt webbaserat, vilket
innebär att vi sköter alla uppdateringar och backuper, att du kan arbeta
var du vill och att du kan dela information med dina kollegor.

»» Fullmatat e-bokpaket
Med tillgång till 25 relevanta e-böcker kan du på ett snabbt och smidigt
sätt hämta den information du behöver – även ute hos kund. Du slipper
lägga onödig tid på att leta bland olika källor och kan använda din tid på
ett effektivare sätt.

»» Expertsvar på dina frågor om skatt,
redovisning och personal
Få svar från våra experter när du behöver komma vidare med en fråge
ställning. Det fullmatade forumet ger dig korrekta svar du kan lita på.
Normalt hittar du svaret på dina frågor direkt i webbforumet men du kan
även skriva in din egen fråga och få den besvarad inom kort.

»» Nyhetstjänst för redovisningskonsulter
Med nyhetstjänsten får du snabbt information om allt som händer inom
skatt, redovisning, personal och företagsjuridik. Våra experter tolkar och
drar slutsatser om nyheterna och vilka konsekvenser de får för företagen
och ägarna men även för dig som redovisningskonsult.

www.blinfo.se/helhetslosning
* Extra användare: 690 kr/mån
• Licensen omfattar både molnet och lokalt
• Avtal tecknas årsvis
• Debitering sker per kvartal, halvår eller helår

Gör din beställning på blinfo.se – där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring 0650-54 14 00.  	
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Jobba mot molnet
– få ut ännu mer av dina program
Teknikutvecklingen går snabbt
framåt och många tjänster idag har
en funktionalitet som bara fungerar
mot molnet. Många företag väljer
dock fortfarande att ha sina databaser
lokalt lagrade. Vilka är de viktigaste
argumenten för att välja molnet framför en lokal databas och vad skulle få
användare att byta från lokal databas
till molnet? Det är några av frågorna
som besvarats i en stor enkätundersökning om användandet av BL Administration.
Lokal databas eller molndatabas

BL:s program kan köras antingen mot en
lokal databas eller mot en molndatabas.
Med en lokal databas lagras databaserna

på datorn eller någon annan lagrings
enhet. Med molndatabas lagras databasen
på en molnserver och är åtkomlig från
olika platser – så länge du har uppkoppling. Det är bara molnprogram som kan
dela data med andra system.
Stor fördel att slippa driftansvaret…

I enkätundersökningen som gjorts av
Christer Nilsson, informatikstudent vid
Mittuniversitetet, deltog närmare
500 företag. Av svaren i undersökningen
framgår att företag som använder
BL Administration och lagrar sina data
lokalt anser att IT-säkerhet och drift
skulle vara det främsta skälet att byta till
molndatabas. Med detta menas att företaget bland annat slipper driftsansvaret
och inte behöver fundera över backup
lösningar.
Bytet från lokal databas till molndatabas är också viktigt. Det måste vara

s midigt och enkelt att komma igång.
Dessa användare ville även att deras data
skulle finnas på molnservrar här i Sverige.
…liksom ökad tillgänglighet

IT-säkerhet och enkelhet att komma
igång är viktiga fördelar även för de företag som har sin data i molnet. Men man
anser också att den ökade tillgängligheten
är ett stort plus jämfört med lokal databas. Jobbar du mot molnet går det ju att
komma åt sin data överallt, inte bara på
t ex kontoret.
BL utvecklar nya molntjänster

Vi på BL tror mycket på att utveckla
molntjänster och upplever, bland annat
mot bakgrund av undersökningen, att vi
är på rätt väg i vårt arbete. Vi har redan
idag ett växande antal tjänster och fler
kommer att tillkomma framöver. g

BL Bokslut Proffs

– lättarbetat bokslutsprogram
utan begränsningar!
Med vårt bokslutsprogram Bokslut Proffs får du ett
lättarbetat, flexibelt, pedagogiskt och kompetent
program för redovisnings- och revisionsbyråer. Du får ett
mycket bra stöd genom hela bokslutsprocessen.
Du har god överblick över arbetsgången, bilagor och
andra dokument samt stor frihet att redigera i dokumenten och utforma årsredovisningen precis som du vill ha
den. Med programmen kan du göra både K3-bokslut och
förenklad årsredovisning enligt K2-reglerna
BL Bokslut är ett installerat program som finns i två
varianter – en där du lagrar bokslutsfilerna lokalt och en
där du lagrar filerna i molnet och kan arbeta med bok
sluten via internet.
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Läs mer på www.blinfo.se/bokslutsprogram

MÅN/ANVÄNDARE

Moms tillkommer på alla priser. 30 dagars öppet köp.

För byråer som
vill snabba upp
årsredovisningen
Priserna för redovisningstjänster blir allt mer pressade, vilket gör tids
vinster till en viktig faktor. Att ha ett snabbt och bra arbetsflöde blir d
 ärför
allt viktigare för en modern redovisningsbyrå. Det har vi på BL tagit fasta
på och utvecklat Digitala Årsredovisningen – en webbtjänst med inbyggd
smartness som gör att du på kortast tänkbara tid upprättar k orrekta
standardiserade årsredovisningar för mindre aktiebolag (K2).
Tanken med Digitala Årsredovisningen är att du färdigställer kundens
bokslut i ditt bokslutsprogram och sedan skapar själva årsredovisningsdokumentet med vår webbtjänst. Du behöver bara ladda upp SIE-filen
från ditt bokslutsprogram och följa den smarta guiden så har du
årsredovisningen klar för inlämning till Bolagsverket.

Inbyggd smartness
snabbar upp och förenklar
Genom kopplingar mot Creditsafe
hämtas en stor del av uppgifterna till
årsredovisningen automatiskt, så du
slipper leta upp dem och skriva in
dem. Det gäller bland annat:
• Räkenskapsår (korrekt år vid
företagsstart)
• Säte
• Nyckeltal till flerårsöversikten
(upp till 4 år)
• Styrelseledamöter
• Revisor
Inbyggt finns även smarta beräkningsfunktioner som automatiskt
genererar t ex:
• Förändring i eget kapital
• Resultatdisposition
• Omföringar av föregående års
resultat
• Noter som är obligatoriska för det
aktuella företaget
I den tydliga översikten ser du alla
dina kundföretag och kan snabbt

öppna den årsredovisning du vill
arbeta med.
Digitala årsredovisningen har stöd
för digital inlämning till Bolagsverket, vilket också snabbar upp och förenklar processen.

Inbyggda kontroller
minimerar risken för fel
Bolagsverkets statistik visar att det är
väldigt vanligt med fel i inlämnade
årsredovisningar. Vanliga fel är att
inte samtliga som ska underteckna
har gjort det, att underskrifterna inte
är daterade och att balansomslutningen inte stämmer.
Genom att använda Digitala Årsredovisningen minimerar du risken
för olika typer av fel. Bland annat
finns inbyggda kontroller som varnar
vid t ex feldatering och frågeguider
som säkerställer att samtliga uppgifter kommer med i årsredovisningen.
Även de automatiska hämtningarna
av uppgifter från SIE-filen och
Creditsafe underlättar en korrekt
uppgiftshantering.

Du kan testa Digitala Årsredovisningen kostnadsfritt på:

digitalaarsredovisningen.se

299:/månad

OBEGRÄNSAT
ANTAL

Förmånlig byrålicens
Som redovisningsbyrå kan du
teckna en byrålicens som innebär att du betalar endast 299 kr/
månad för ett obegränsat antal
årsredovisningar.
Mejla till salj@blinfo.se eller ring
0650-541400 om du har frågor
eller vill teckna licens.

Gör din beställning på blinfo.se – där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring 0650-54 14 00.  	
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Nya smarta integrationer
för dina BL-program
Nu kan du som kör BL Administration i molnet koppla ihop dina
BL-program med andra typer av system och program. Information
du tidigare behövt mata in manuellt kommer nu in automatiskt
i systemet, vilket innebär att du spar mycket administrativ tid.

Bokför iZettle-försäljningen automatiskt

Finansiering med fakturor som säkerhet

Med vår koppling till iZettle, ett mobilt betalningsföretag,
slipper byråns kunder bokföra sin dagsförsäljning manuellt och
kan sätta upp en schemalagd import av all sin försäljning en
gång om dagen. Kunden kan även importera alla sina tidigare
transaktioner. Det är bara att välja ett start- och slutdatum för
de transaktioner man vill importera, sedan gör systemet jobbet
automatiskt. iZettle hanterar betalningar med alla vanliga
betalningsmetoder.

Ett exempel på en annan spännande integration är den
mot Capcito, ett företag som erbjuder finansiering med
fakturor som säkerhet. Genom en koppling mot vårt program
BL Bokföring analyseras företagets kundfakturor. Det tillgängliga
låneutrymmet presenteras sedan direkt på skärmen. Det finns
inga dolda avgifter eller bindningstider utan det är bara att välja
det belopp du vill låna och sedan signera med BankID.

Fler integrationer tillkommer löpande, gå in på www.blinfo.se/integrationer för att läsa mer.

BL SKATT Proffs

– det kompletta skatte- och
deklarationsprogrammet!
BL Skatt Proffs är ett kraftfullt skatte- och deklarationsprogram. Komplett med beräkningsbilagor, preliminärdeklaration, automatisk deklarationskontroll
med fel, tips och varningar, mm. Programmets unika
funktioner för skatteberäkning gör att du enkelt och
snabbt kan simulera och skatteplanera.
BL Skatt är ett installerat program som finns i
två v arianter – en variant där du arbetar med dina
deklarationer lokalt och en variant där du kan jobba
via internet.

Läs mer på www.blinfo.se/blskattproffs
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Moms tillkommer på alla priser. 30 dagars öppet köp.

Är det dags att ersätta
redovisningskonsulten
med automatiserade system?
Eva Virdi är auktoriserad redovisningskonsult och certifierad controller. Hon driver
den framgångsrika redovisningsbyrån Redovisa Resultat med kontor i Haninge och
Hammarby sjöstad. Under försommaren skrev hon ett uppmärksammat inlägg
i sociala medier med rubriken ”Är det dags att ersätta redovisningskonsulten med
automatiserade redovisningssystem?”. Vi träffade Eva för att få höra mer om hennes
tankar kring detta brännheta ämne.
Bakgrunden till att du skrev inlägget?
Digitaliseringen som sker nu är ju jättespännande. Jag tycker
att man självklart alltid ska försöka finna så effektiva lösningar
som möjligt för sina kunder. Det är vår skyldighet som redovisningskonsulter, men det får inte ske på bekostnad av kvaliteten i redovisningen.
De flesta i branschen har nog tagit över kunder från kollegor
i branschen som kanske egentligen borde pyssla med något
annat, för att uttrycka mig diplomatiskt. Ja, ni vet när man får
en sån där redovisning i knäet som man undrar hur den kan ha
passerat både revisorers och Bolagsverkets ögon där varken
balansräkningars tillgångs- och skuldsidor går ihop, eller där
noter och förvaltningsberättelser inte hänger ihop med balans-

och resultaträkning. Eller kanske det vanligaste, att det inte har
kunnat levereras in något bokslut alls. Men istället för att
kunder kommer till oss i förtvivlan över att samarbete med
deras tidigare redovisningskonsult inte fungerar ser vi nu att
man kommer till oss i förtvivlan över att inte ha förstått vad ett
automatiserat redovisningssystem ställer för krav på deras egen
inblandning och hantering av redovisningen. För det är den
puck man inte talar om så mycket. Att man själv måste ha
stenkoll på vartenda verifikat och bokföra alla transaktioner.
Och det måste man göra rätt. Annars blir ju slutprodukten
helt enkelt felaktig. Och ibland får man inte ihop någon
redovisning alls till slut. Där brukar ju vi redovisningskonsulter
snabbt kunna finnas med och stötta, förklara och utbilda när
vi upptäcker brister i redovisningen.

Om Eva Virdi
»» Driver Redovisa Resultat med 12 medarbetare och kontor
i Haninge och Hammarby Sjöstad.
»» Är Auktoriserad Redovisningskonsult via SRF och Certifierad
Controller via FAR.
»» Har helhetslösning från BL men jobbar även med bl a
Procountor och Fortnox.
»» Beskriver sig som ”en sån där ’röd’ person som alltid ångar på
i full fart, där inget är omöjligt, vila mer än en halvtimme gör
att det kryper innanför skinnet på mig, och innan jag har gått i
mål med en utmaning har jag redan radat upp fem nya”.
»» Anser att vårt största och bästa apotek är vår egen rörelse
apparat som vi bär med oss varje dag och har därför ett stort
fokus på både sin egen och medarbetarnas friskvård.
Foto: Tommy Hansson

Gör din beställning på blinfo.se – där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring 0650-54 14 00.  	
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Och då tror jag ändå att denna typ av hantering i dagsläget
är för ny för att man ska se effekten av våg nummer två som
jag tror kommer, nämligen när Skatteverket utför sina
kontroller och börjar påföra avgifter och skattetillägg till följd
av felaktigt redovisad moms, dolda löner och felaktiga
kostnadsavdrag.

Hur ser du på redovisningskonsultens roll
i en alltmer digitaliserad värld/bransch?
Jag tror det finns olika roller här. För små företag tror jag att
det finns en större inblandning av företagsledaren där denne
utför en större del av redovisningen själv via modern teknik.
I dagsläget erbjuds t ex fakturering av intäkter och kategorisering av kostnader via appar. Där tycker jag en redovisnings
konsult bör ha en mer rådgivande och supportande roll och
samtidigt fungera som kontrollorgan att redovisningen har
blivit korrekt inför t ex momsrapprotering och bokslut.
Men man ska också komma ihåg att det även tidigare funnits möjlighet för företagaren att göra redovisningen själv. Men
då i ett bokföringsprogram. Och de enklare system som funnits på marknaden är faktiskt ganska enkla att både förstå och
hantera. Visserligen kanske du då behövde en dator för att göra
redovisningen istället för via mobilen. Men många valde ändå
att inte sköta sin redovisning själva. Varför? För att man saknar
kunskapen. Och för att man hellre vill lägga tid på annat,
oavsett om det är tid till merförsäljning inom bolaget eller kanske tid med familjen. Och jag tror därför att många fortfarande kommer att välja denna modell.
Medelstora och större företag tror jag alltid kommer ha behov av redovisningskonsultens kompetens för att administrera
de system som man använder sig av, samt sy ihop helheten i
redovisningen och även här säkerställa kvaliteten i slutprodukten inför såväl intern som extern rapportering.
Jag tror framtiden kommer ställa högre krav på redovis
ningskonsulten. Framför allt kommer mer kvalificerade frågor
ställas ju mer insatt företagaren blir i redovisningen, vilket ju är
en positiv effekt om du frågar mig.
Men varje konsult kommer också att behöva hantera fler
företag än de gör i dagsläget, vilket jag tror kan ha en negativ
effekt på redovisningskonsultens redan ganska höga stressnivå.
Jag tror också en bredare kompetens kommer efterfrågas eftersom frågor kommer röra flera olika områden som tidigare kanske delats upp mellan olika roller på byrån. Efterfrågan på
erfarna redovisningskonsulter kommer således fortsatt vara
väldigt hög.
Det enda jag tror vi kan vara säkra på i dagsläget är nog att
det i framtiden inte kommer att se ut som det gör idag, där de
flesta bolag i dagsläget fortfarande ligger någonstans emellan
digital och fysisk hantering.

Många nya aktörer marknadsför i princip
helt automatisk bokföring, har det påverkat
kundernas syn på era tjänster?
Främst är det de mindre företagen som har börjat jämföra
dessa bolag med de tjänster som vi erbjuder. Men jag upplever
det i dagsläget som väldigt få fortfarande. De flesta av våra
kunder har ändå valt oss för att de vill ha någon med som
kvalitetssäkrar på vägen.
Visst har vi tappat någon kund till dessa stora helautomatiserade bolag, men vi har också fått tillbaka kunder som kommit till oss i desperat behov av hjälp eftersom det inte varit rätt
lösning för dem.
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Det som är viktigast för oss att få fram i denna dialog när kunderna börjar prata med oss om automatiserade redovisningstjänster är att vi aldrig släpper hela taget om redovisningen.
Vi kommer aldrig att kunna konkurrera på dessa jättars pris
nivåer, helt enkelt för att vi erbjuder en helt annan tjänst.
Vi kan erbjuda tjänster som är digitaliserade långt ut i ledet,
men det finns alltid en fysisk person med som levererar in det
slutliga resultatet och kvalitetssäkrar.

I vilken utsträckning jobbar ni på
Redovisa Resultat med automatisering och
digitalisering?
Vid varje uppdragsstart gör vi en kundanalys som vi går
igenom tillsammans med kunden för att sätta upp en lösning
som passar deras företag bäst. Eftersom vi arbetar med ett flertal olika system har vi möjlighet att anpassa oss till kundens
behov i stor utsträckning. Och som goda redovisningskonsulter har vi alltid en effektivitetslampa som lyser i bakhuvudet
inför uppsättningen av varje uppdrag. Vill kunden ha ett automatiserat flöde kan vi erbjuda detta genom våra olika system.
Men vi insisterar alltid på att finnas med som ett kontrollorgan
inför t ex momsrapportering och hantering av bokslut. Detta
för att säkerställa kvaliteten i redovisningen och på så sätt
minimera risken för otrevliga påföljder vid fel. För man ska
också komma ihåg att de fel som uppstår och som vi upptäcker, inte handlar om att man vill göra fel, utan om okunskap
om hur man faktiskt gör rätt.
Under 2018 har vi hittills inte upprättat en enda fysisk bokslutspärm. Våra bokslut är helt digitala vilket i sig är en stor
effektivitetsvinst i och med att vi snabbt kan leverera support
till såväl kund som internt inom organisationen, och revisorerna uppskattar väldigt mycket att få allt levererat digitalt från
oss vilket underlättar deras dokumentation.

Vilka möjligheter och risker ser du med
en långt driven automatisering?
Våra system automatiseras allt mer och robotar byggs in i befintliga redovisningssystem och lär sig hur vi bokför och kan
efter ett kort tag per automatik utföra det vi konsulter gör.
Det skapar effektivitet och gör att vi konsulter kan ägna vår tid
åt att stötta företagsledaren med de tjänster som vi anser egentligen borde vara mer efterfrågade, dvs kvalificerad rådgivning.
Men kommer företagaren vara villig att betala för detta? Är den
efterfrågad, eller är det bara något vi redovisningskonsulter
tycker borde efterfrågas men som sällan faktiskt gör det i praktiken? Kommer vi att släppas in redan i affären eller bara efteråt i analysen av utfallet? Vi vet ju att om vi får vara med och
räkna på affären från början kan vi komma med mycket input
kring de ekonomiska bitarna som man kanske annars riskerar
att missa i sina kalkyler.
Och en stor risk är ju att om man driver automatiseringen
för långt kan man missa att sätta in nödvändiga säkerhetskontroller i tid, vilka kan vara rent livsviktiga för många företag.

Vad tror du ni aldrig kommer att automatisera
på Redovisa Resultat?
Rådgivning, kvalitetssäkring och rapportering. Underlagen
innan rapportering måste alltid kvalitetssäkras innan de lämnas
till kund. För att säkerställa kvaliteten i dessa måste relevanta
avstämningar och kontroller av redovisningen vara gjorda. Och
det bör utföras av en redovisningskonsult. g

Moms tillkommer på alla priser. 30 dagars öppet köp.

GDPR-säkra
lönehanteringen
så gör du

Det har tidigare varit vanligt att skicka ut lönebesked via e-post till anställda. Sedan
GDPR trädde i kraft 25 maj i år är det många som undrar om detta är tillåtet eller
inte. Enligt kraven i den nya dataskyddsförordningen är det nämligen risk att vanlig
e-post inte anses som ett tillräckligt säkert system för hantering av lönebesked.

Känsliga personuppgifter
GDPR skiljer på vanliga personuppgifter och
känsliga personuppgifter. Vanliga personuppgifter är t ex namn, adress och personnummer. Dessa kan hanteras med normal säkerhet och går bra att mejla. Känsliga personuppgifter är t ex olika hälsouppgifter och
uppgifter om vilken fackförening en person
tillhör.
Byrån är skyldig att vidta tillräckliga
skyddsåtgärder för att sådan information inte
sprids. Det kan därför vara bra att se på alla
lönebesked som extra skyddsvärda.

Alternativ till vanlig e-post?
Det finns flera lösningar för att hantera lönebesked på ett säkert sätt. Istället för vanlig
e-post går det exempelvis att använda en
löneapp eller en webbtjänst som kräver
inloggning.

Krypterad överföring
Går det då inte alls att använda mejl i samband med lönehanteringen? Jo, enligt vår
tolkning kan den anställde under vissa förutsättningar mejla in sina löneuppgifter till
byrån. Arbetsgivaren ska då ha sett till att den
anställde använder ett välkänt mejlprogram
som gör att själva överföringen av mejlet är
krypterad.
Den anställde har själv ansvar för de mejl
han eller hon skickar från sin dator eller telefon. Mejlen ska endast skickas till den som
har behörighet att läsa dem. Personerna med
behörighet på byrån ska ha fått instruktioner

av arbetsgivaren att mejlen med löneuppgifterna inte får skickas vidare. Uppgifterna ska
istället omgående föras över till ett lönesystem eller liknande och därefter raderas.

Kostnadsfri!
t o m 31/12 2018

Olika tolkningar
Vår tolkning gällande mejlsäkerhet kan komma att ändras vid ny praxis eller efter uttalanden från Datainspektionen. Alla tolkare av
GDPR ser inte heller överföringskryptering
som en tillräckligt säker metod. Det är ju lätt
hänt att mejla fel personer (avsiktligt eller
inte) eller att någon råkar se innehållet i klartext på en skärm.

Inloggad tjänst eller anonymiserat innehåll
Med en webbtjänst som kräver inloggning
behöver inte mejl användas alls. Kundföre
taget som nyttjar byråns tjänster för att hantera löner sköter inrapporteringen av underlag via webbtjänsten. Byrån använder sedan
samma tjänst när man överför lönelistor för
attest e ller kännedom.
Ett annat alternativ för lönehantering
mellan byrån och kundföretaget är att anonymisera innehållet. Istället för namn och personnummer går det att använda t ex anställnings-id utöver själva löneuppgifterna. På så
vis kan inte känsliga personuppgifter spåras
till en viss person. Anonymiserat innehåll är
alltså inget alternativ gentemot den anställde.
Överföringen av lönebeskeden till den anställde bör istället ske via en inloggad tjänst
eller på papper. g

Digitala Företaget
Lönebesked
Med hjälp av vår app Digitala
Företaget Lönebesked kan
du som hanterar löner skicka ut
lönebeskeden på ett GDPRsäkert vis och vara säker på att
känsliga personuppgifter inte
hamnar i orätta händer. Det är
bara den a nställde själv som
kommer åt sina löneuppgifter
genom att logga in i appen
med mobilt BankID eller med
användarnamn och lösenord.
»» Appen är en tilläggstjänst till
våra program BL Lön och
BL Lön Plus.
»» Den är kostnadsfri t o m
31/12 2018, därefter är priset
endast 5 kr/anställd/mån.

Gör din beställning på blinfo.se – där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring 0650-54 14 00.  	
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Programtips & programnyheter

5

snabba om: automatiserad
fakturatolkning

Med BL Tolkning kliver den första roboten in i BL:s programutbud. Meningen
är att den ska snabba upp företagens hantering av leverantörsfakturor och
dessutom minimera felen. Jenny Karlstedt, produktansvarig för bl a BL Tolkning,
kan berätta mer om robotar, artificiell intelligens och hur byrån kan arbeta med
automatiserad fakturahantering.

Kan du förklara för en novis
hur BL Tolkning fungerar?
– Egentligen behöver man som användare inte veta så mycket, det mesta händer
”under huven”. När en leverantörsfaktura
landar i molndatabasen skickas den automatiskt iväg för tolkning, en liten stund
senare finns ett färdigt tolkningsresultat
att registrera. Det innebär att då du tidigare har fått mata in uppgifter om leverantör och faktura nu kommer att få

f örifyllda uppgifter. Roboten lär sig dessutom hur du vill kontera dina fakturor
och kommer att lämna förslag även på
det. Du behöver alltså i princip bara godkänna förslaget och uppdatera fakturan
– sedan är det klart.

För vilka är tjänsten främst
avsedd?
– Jag skulle säga att alla som tar emot fler
än enstaka leverantörsfakturor har nytta
av tjänsten. För byråer snabbar det
upp arbetet en hel del om det finns
en större mängd fakturor, och för
företagaren kan det naturligtvis
också vara bra. Är man ovan när det
gäller kontering får man färdiga förslag baserat på tidigare konteringar.

Måste jag köra BL-program
för att kunna använda
tolkningstjänsten?
– Ja, du måste köra BL Leverantör
i molnet för att kunna använda
BL Tolkning.

Flytta konton
i årsredovisningen
BL BOKSLUT > Under menyn Balans & Resultat finns en användbar funktion för
att flytta saldon eller delar av saldon till en annan rubrik i årsredovisningen utan att
det påverkar bokföringen. Här ser du även huvudboken för respektive konto
genom att klicka på det lilla H:et (till höger om saldot). Saldona som visas är resultatet av det du importerat eller registrerat och de bokslutsverifikat som du skapat.
Du ser enkelt under vilken rubrik de kommer att presenteras i årsredovisningen.
Om du vill flytta ett saldo (eller delar av det) till en annan rubrik klickar du på
kontot så att det presenteras i den lilla rutan längst ned till vänster. Du väljer sedan
om du vill flytta båda åren eller bara ett av dem. Därefter väljer du den rubrik som
kontot ska flyttas till genom att klicka på rullgardinsmenyn till höger och markera
den rubrik som du vill flytta kontot till. g
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Vad vinner jag på att använda
BL Tolkning för mina leverantörsfakturor?
– Först och främst är det en tidsbesparande tjänst. Men jag skulle även påstå att
det kvalitetssäkrar processen, när roboten
väl lärt sig hur du vill hantera dina leverantörsfakturor kommer den inte att göra
fel, något som ibland kan bli ett resultat
av den mänskliga faktorn.

Planeras fler nya tjänster för
att ytterligare automatisera
leverantörsfakturaflödet?
– Vi jobbar just nu med en e-postportal
som kommer underlätta själva mottagandet av leverantörsfakturorna. Leveran
tören kan då maila fakturorna till en
särskild e-postadress kopplad till moln
databasen, vilket innebär att de hamnar
för registrering utan att du som användare behöver göra något. Tillsammans med
BL Tolkning kommer det att bli jätte
smidigt! g

Flera företag 
öppna samtidigt
Jobbar du med flera företag i BL Administration och skulle vilja ha dem
öppna samtidigt finns en smidig funktion för detta. Den når du genom att
genom att klicka på den stora runda
ikonen med BLA-loggan, i det övre
vänstra hörnet. Därefter klickar du på
Ny instans av BLA och kan på så sätt
logga in i ett annat företag parallellt. g

Moms tillkommer på alla priser. 30 dagars öppet köp.

Med BL Skatt missar du
inga skattereduktioner!
BL SK ATT > I deklarationskontrollen får du en varning om skattereduktionen inte
kan utnyttjas i den deklaration du arbetar med. Du kan klicka på pilen till vänster om
varningstexten för att få mer information.		

Du kan även klicka på Öppna dialog
och få mer utförlig information om
exempelvis ditt underlag per skattereduktion och hur mycket du inte
kan utnyttja. g

Få snabbt koll på
ditt utdelningsutrymme!
BL SK ATT > I ditt BL Skatt-program kan du snabbt ta fram aktuellt utdelningsutrymme för dina fåmansaktier. Under menyn Fåab hittar du menyvalet Enkel simulering.
Är du i BL Skatt Besk 2017 kan du med enkel simulering för utdelningsutrymme inkomstår 2018 hämta dina ingående värden från blankett K10 och komplettera med
eventuellt lönebaserat utrymme. Du får då snabbt fram hur mycket totalt utdelnings
utrymme du får för inkomstår 2018. I BL Skatt Besk 2018 kan du även räkna på utdelningsutrymmet för inkomstår 2019 (med en preliminär SLR så länge). Ett smidigt sätt att kolla att
aktieägaren klarar lönekravet för inkomstår 2018. g

Smidig
massfakturering

Egna mallar för
årsredovisningen
BL BOKSLUT > Våra mallar för årsredovisningen
är i de flesta fall (då regelverket tillåter det)
redigeringsbara för dig som användare. Det betyder
att du kan skapa en unik mall som passar just ditt företag och den mallen sparas sedan ned i programmet. Mallen kan du återanvända till andra årsredovisningar som du gör för samma bolagsform. Bra
tidsbesparing då du slipper uppfinna hjulet igen!
För att byta till en redigerad mall går du till
funktionspanelen när du står i Redigera mall under
menyn Årsredovisning. Där finns en knapp för
Byt mall. Klickar du på den så ser du dina
redigerade mallar. g

I BL Fakturering och
BL Fakturering Plus kan
du på ett enkelt sätt skapa en faktura till många
kunder i ett moment.
Du kan göra urval på
kundnummerintervall,
kundkategori och kundgrupp. Funktionen hittar
du under Aktivitet –
Massfakturering.

Avstämning
av reskontra
BL leverantör/BL Fak turering
> För att underlätta avstämningen av
kund- och leverantörsreskontran kan du
använda funktionerna för avstämning av
kund- respektive leverantörsreskontran.
Funktionen motsvarar utskriften av reskontralistorna där du kan få med en
avstämning mot bokföringen, men med
den skillnaden att det är ett klickbart
fönster som underlättar arbetet med att
upptäcka differenserna.
Du når funktionen genom att välja
Aktivitet – Avstämning kund-/leveran
törsreskontra där du anger vilket/vilka
konton samt vilket datumintervall du vill
stämma av.
Det finns flera anledningar till att differenser kan uppstå, exempelvis:
• Du har gjort en manuell ändring i bokföringen utan att göra motsvarande
ändring i reskontran. Ingen uppdatering sker automatiskt från bokföringen
till reskontran, utan endast åt andra
hållet vid uppdatering av fakturor eller
betalningar vid registreringen om
valet automatuppdatering till bok
föringen är aktiverat i Företagsuppgifterna.
• Du har gjort en ändring i reskontran
men inte gjort motsvarande ändring i
bokföringen.
• Kontantmetoden används, då sker
ingen bokföring vid registrering av
fakturor, utan det sker endast vid
betalningar och något reskontrakonto
används då normalt inte annat än vid
bokslutet. g

S tatusändringar
från andra
program
BL byråstöd > Du vet väl att du kan
göra statusändringar i BL Byråstöd direkt
från våra övriga program?
Via Byråstödsikonen högst upp till
vänster (finns i både BL Administration,
BL Bokslut och BL Skatt) kan du smidigt
göra ändringar för de uppdrag/tjänster
du lagt upp i byråstödet. Med denna
funktionalitet slipper du växla till byråstöd för att ange att du påbörjat eller
slutfört ett uppdrag! g

Gör din beställning på blinfo.se – där hittar du också mer information om våra produkter. Eller ring 0650-54 14 00.  	
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STORA E-KURSPAKETET
– utbildning i datorn, mobilen eller plattan

BESTÄLL FÖR

2019

så får du resten av
året på köpet!

Säkra dina utbildningstimmar
med Stora eKurspaketet
– tids- och kostnadseffektivt
Med Stora eKurspaketet får du som redovisningskonsult
eller revisor tillgång till alla våra eKurser inom skatt, personal
och redovisning. Till en låg månatlig kostnad har du ständig
tillgång till den utbildning du b
 ehöver. Du går kurserna var
du vill, när du vill och i din egen takt.
I Stora eKurspaketet hittar du dels återkommande nyhetsbaserade kurser – t ex Skattenyheter, Momsnyheter och
Redovisningsnyheter – dels mer permanenta kurser som
Fåmansföretag, Semester och Skatteplanering. I och med att
nyhetskurserna kommer nya varje år och att utbudet i övrigt

utökas kan vi garantera din löpande kompetensutveckling.
eKurserna hålls av några av landets främsta föreläsare inom
skatt, redovisning och personal.
Du som behöver utbildningstimmar för att upprätthålla
din kompetens och din auktorisation kan på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt uppfylla utbildningskraven. Det gäller
inte minst dig som är auktoriserad genom SRF eller FAR.

För att utnyttja erbjudandet, kontakta någon av
våra säljare på 0650-54 14 00 eller salj@blinfo.se.

50%

Som användare av Stora eKurspaketet får
du 50% rabatt på våra ”live”-kurser

Läs mer på www.blinfo.se/storaekurspaketet
(4932)

