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Unit4 Business
World Økonomi
Økonomistyring for virksomheter
i endring og utvikling
Hva er Unit4 Business World
(UBW) Økonomi?
UBW Økonomi gir en oversiktlig og helhetlig løsning
for økonomistyring. Løsningen omfatter hovedbok,
kunde- og leverandørreskontro, budsjettering, anleggsverdiregnskap, bankavstemming og støtte for
periode- og årsavslutning. Med UBW Økonomi får du
en moderne, fremtidsrettet og e
 ndringsvennlig løsning
for økonomistyring, planlegging ograpportering.
Løsningen samler og sammenstiller økonomisk informasjon for å understøtte daglig drift og overordnet
styring og kontroll.

Hvem passer UBW Økonomi for?
UBW Økonomi dekker grunnleggende behov for
regnskap- og økonomifunksjonalitet for både store og
mellomstore virksomheter uavhenging av bransje eller
sektor. UBW Økonomi passer for både enkeltstående selskaper og konsernstrukturer, nasjonale så vel som internasjonale, og er spesielt egnet for virksomheter i endring
og vekst. UBW Økonomi har funksjonalitet for håndtering
av konsernstrukturer og tilfredsstiller de krav multinasjonale selskaper har til valutahåndtering og språk.

Hvilke fordeler gir UBW Økonomi?
UBW Økonomi oppfyller alle lovpålagte regnskaps-og
rapporteringskrav og hjelper virksomheter til å minimere risiko, tilpasse seg endringer og samtidig ha
oversikt og kontroll.
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Eksempel på konterings- og rapporteringsmodell.
Modellen kan enkelt utvides og endres etter behov.

Enklere å etterleve regelverket
UBW Økonomi oppfyller kravene i flere nasjonale
og internasjonale forskrifter, som for eksempel ulike
GAAPs og IFRS. Rapportering etter slike forskrifter
løses ved å definere flere rapporteringsstrukturer.

Enkelt å justere til endringer og nye krav
UBW Økonomi er spesielt designet for at virksomheten
selv skal kunne endre, utvikle og justere løsningen til
nye behov uten kostbar programmering eller ekstern
bistand. Endringer i organisasjonsstruktur som nye
selskaper og endringer innen eksisterende selskaper
gjøres ved konfigurering av løsningen og tilpasses den
gjeldende økonomimodell.

Bedre informasjon og oversikt
UBW Økonomi med tilhørende økonomimodell gjør
det enkelt å hente ut relevant og oppdatert informa
sjon både aggregert og på transaksjonsnivå. Løsningen gjør det enkelt å gå fra et aggregert nivå og helt
ned på bilagsdetaljer (inkludert bilde av faktura).
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En bredere, integrert løsning
UBW Økonomi kombinert med de øvrige modulene i
ERP-løsningen gir brukerne store fordeler. Eksempler
på dette er:
• Budsjett/Prognose – Budsjettering og prognoseløsningen bygger på samme økonomimodell
og konteringsstruktur og blir vedlikeholdt ett sted. I
tillegg kan den utnytte nøkkeldata som ligger i andre
deler av løsningen, f.eks anleggsverdiregnskapet,
lønnsmodulen og prosjekt til videre arbeid.

Hva omfatter UBW Økonomi?
Løsningen omfatter alle sentrale
funksjoner innenfor regnskap og
økonomistyring.

• Innkjøp – Bidrar til å få oversikt over alle kostnader
forbundet med et innkjøp - fra behov via bestilling til
betaling.
• Prosjekt - Bidrar til totaloversikt over alle prosjekt
ets kostnader inkludert timeinnsats gjennom hele
prosjektets levetid.
• HR og Lønn - Direkte oppdatering av hovedbok
basert på lønnskjøring og minimalt behov for
avstemming.

Kundereskontro
I denne delen av løsningen finnes all viktig
funksjonalitet og informasjon tilknyttet kunder:
• Kundereskontro inkludert fakturering og
betalingsoppfølging

Hovedbok
Hovedbok er en sentral del av hele ERP-løsningen og
dekker blant annet:

• Innbetaling og refusjoner

• Smidig kontoplanstruktur, flerfirma, flervaluta

• Løsningen tilbyr gode muligheter for rapportering
(aldersfordelt saldo, forfallslister etc)

• Fleksible rapporteringsstrukturer og hierarkier som
ivaretar nåværende og fremtidige behov

• Løsningen tilbyr mulighet for automatisering ifm
betalingsoppfølgingen (innbetalinger, purregebyrer etc)

• Periode- og årsavslutningsrutiner

Anleggsverdiregnskap
I denne delen av løsningen finnes all viktig
funksjonalitet og informasjon tilknyttet håndtering av
anleggsmidler og varige driftsmidler:

• Avgiftshåndtering og rapportering

• Anleggsregister

• Bilagsregistering inkl. periodisering og avsetning
• Automatposteringer

Leverandørreskontro
I denne delen av løsningen finnes all viktig
funksjonalitet og informasjon tilknyttet leverandører.
• Leverandørreskontro inkludert mottak og bokføring
av skannet eller elektronisk faktura
• Remitteringsløsning for automatisk utbetaling
• Løsningen tilbyr integrert arbeidsflyt for
fakturagodkjenning
• Løsningen støtter flere internasjonale betalingsmåter
• Løsningen omfatter også integrert
dokumentbehandling for skannede fakturaer
• Løsningen tilbyr gode muligheter for rapportering
(transaksjoner til godkjenning, aldersfordelt saldo etc)

• Aktiveringer og tillegg
• Avskrivning (bedriftsøkonomiske, skattemessige,
kalkulatoriske etc)
• Salg/Utrangering
• Full dekomponering av anleggsmidler
• Fleksible avskrivningsbøker for håndtering
av ulike avskrivningsprinsipper
• Automatisk beregning av gevinst og tap
ved salg/avhending
• Full integrasjon mot prosjektregnskaper for
overføring av anleggsverdier
• Overføring av grunnlag for avskrivninger
til Unit4 Planlegger
• Rapportering

Om Unit4
Unit4 AS leverer Unit4 forretningssystemer hovedsaklig til profesjonelle tjenesteleverandører og offentlig
sektor i Norge. Hovedporteføljen Unit4 Business World (som tidligere het Agresso) suppleres med andre Unit4
programvarer. Selskapet betjener sammen med sine samarbeidspartnere ca 800 kunder med programvare,
konsulenttjenester, support og opplæring.
Unit4 AS er et heleid datterselskap av programvarekonsernet Unit4 N.V. med hovedkontor i Holland. Konsernet
er en internasjonalt ledende leverandør av forretningsystemer til virksomheter innen en rekke tjenesteytende
bransjer som for eksempel konsulent, utdannelse, offentlig sektor, humanitære- og frivillige organisasjoner,
eiendom, handel og finansmarkedet. Tusenvis av virksomheter benytter daglig Unit4 forretningssystemer.
Konsernet har mer enn 4000 ansatte i selskaper over hele verden.
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