Våra tjänster

Löpande bokföring och utskrift av balans- och resultatrapport
Låt inte bokföringen ta upp onödig tid från andra uppgifter inom företaget. Vi sköter er
löpande bokföring åt er så ni får tid över till kundkontakt, orderbehandling eller annat viktigt
arbete som får ert företag att utvecklas.
Vi gör det dessutom till ett fast pris så ni aldrig behöver bli överraskade över utgifterna.
Det enda krav vi har är att alla verifikat som skickas via post ska ligga i ordning. Kontoutdrag
ska finnas med. Vi tar även emot verifikat via mail. Dessa ska då vara i PDF-format och vi tar
en avgift på 2:- per utskrift.
Beroende på hur ofta ni momsredovisar så skickar vi aktuella siffror till er så ni kan fylla i er
momsdeklaration.
Efter årets slut skickar vi er bokföring till er så ni kan presentera den för er revisor och göra
ett bokslut.
Den löpande bokföringen utförs varje månad. Senast den 15:e varje månad vill vi ha
föregående månads bokföringsunderlag så vi kan bokföra in dem. Varje månadsslut får ni en
balansrapport samt en resultatrapport från föregående månad så ni aktivt kan följa med i
företagets ekonomi och agera därefter.
Exempel: Senast 15 mars vill vi ha in alla verifikat gällande februari månad. Ni skickar alla
inköpskvitton via post, dessa är sorterade i datumordning med det äldsta först. Med i kuvertet
bifogar ni också kontoutdrag för januari månad. Ni har även 10 fakturor som ni betalat via
internet, dessa mailar ni till oss för utskrift. Då vi debiterar 2:-/utskrift tillkommer det alltså
denna månaden 20:- för utskriften av dessa e-fakturor.
Den 31 mars skickar vi en balansrapport samt en resultat rapport till er så ni kan se själva
hur februari månad sett ut för er.
Om ni betalar momsen kvartalsvis skickar vi även en momsrapport till er så ni kan fylla i er
momsredovisningsblankett och skicka in den till skatteverket.

Nystart av företag
Vi hjälper er med allt som behövs för att starta eget.
Lite exempel på vad vi kan hjälpa till med:
*Välja en företagsform som passar just er
*Komma på ett företagsnamn som visar vilka just ni är
*Skapa en affärsplan
*Skapa en budgetmall
*Registrera ert företag
Vi tar även fram all information ni behöver för att ni på bästa och enklaste sätt ska kunna
komma igång med ert företag.
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Installation av webbutik
I paketet ingår:
*Installation och konfiguration av webbutik (Se vad som ingår i webbutiken på sid. 5)
*Plats på företagsserver
*Eget domännamn1
*Livstids mailsupport

Installation av privat- eller företagshemsida
I paketet ingår:
*Installation och konfiguration av hemsida (Se vad som ingår i hemsidan på sid. 6)
*Plats på företagsserver
*Eget domännamn2
*Livstids mailsupport

Installation av privat- eller företagsblogg
I paketet ingår:
*Installation och konfiguration av blogg (Se vad som ingår i bloggen på sid. 6)
*Plats på företagsserver
*Eget domännamn
*Livstids mailsupport

Integration av betallösning faktura/delbetalning
Vi integrerar din webbutik med faktura/delbetalning som betallösning.
Detta är i samarbete med Billmate AB.
Denna integration är kompatibel med följande e-butiker:
- Magento (version 1.6 och senare)
- Magento firecheckout (version 1.6 och senare)
- Opencart (version 1.5.5 och senare)
- Prestashop (version 1.4.0 och senare)
- Zencart
- Shopp (version 1.2 och senare)
- osCommerce (version 2.3 och senare)
- WooCommerce (version 2.0.14 och senare)

1

Avser .se domän och ingår de första 12 månaderna, därefter kostar det 96:-/mån. För andra domäner
kontakta oss för prisuppgift
2
Domänkostnad ingår de första 12 månaderna, därefter kostar det 96:-/mån.
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Integration betallösning kortbetalning
Vi integrerar din butik med kortbetalning som betallösning.
Detta är ett samarbete med Billmate AB och kräver även inlösenavtal från Teller3
Denna integration är kompatibel med följande e-butiker:
- Magento (version 1.6 och senare)
- Magento firecheckout (version 1.6 och senare)
- Opencart (version 1.5.5 och senare)
- Prestashop (version 1.4.0 och senare)
- Zencart
- Shopp (version 1.2 och senare)
- osCommerce (version 2.3 och senare)
- WooCommerce (version 2.0.14 och senare)

Design av webbutik/hemsida
Vi hjälper er att designa er redan befintliga butik/blogg. Ge oss era idéer så ordnar vi det tills
ni blir nöjda.

Utformning och design av logotype
Vi utformar och designar en logotype åt ert företag. Logotyperna finns som två alternativ:
*Endast text
*Bild + text
Vi utgår efter era önskemål och presenterar idéer tills ni är nöjda. Det viktigaste för oss är att
ni känner er delaktiga hela vägen.

Utformning och design av reklamblad/informationsblad/broschyrer
Vi utformar och designar era reklamblad, informationsblad och/eller broschyrer.
Vi utgår efter era önskemål och slipar på idéerna tills ni är nöjda med slutresultatet. Det
viktigaste för oss är att ni känner er delaktiga hela vägen.
I priset ingår en av följande:
*500 ensidiga reklamblad i storlek A5
*100 broschyrer i storlek
*500 ensidiga informationsblad
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Vi ser till att ni får rätt blanketter att fylla i

4

Utformning och design av visitkort
Vi utformar och designar en säljande layout till era visitkort. Vi utgår efter era önskemål och
slipar på idéerna tills ni är nöjda med slutresultatet. Det viktigaste för oss är att ni känner er
delaktiga hela vägen. I priset ingår:
*500 dubbelsidiga visitkort

Detta ingår i webbutiken
*Framsida med t.ex. välkomsttext, slideshow och nyheter
*Egen logotype
*Obegränsat antal infosidor
*Flera bilder per produkt
*Relaterade produkter
*Automatisk anpassning av bildstorlek
*Kampanjpriser
*Rabattkoder
*Sökfunktion
*Snabbkassa
*Kundregistrering och inloggning
*Kundrecensioner
*Bästsäljarlista
*Flera språk och valutor
*Flerbutiksstöd
*Sökmotoroptimering
*Statistik
*Försäljningsrapporter
*Kundregister
*Kundgrupper
*Ändring av beställningar i efterhand
*Utrskrivbara fakturor
*Lagersaldo
*Fraktkostnad efter vikt, antal eller fast pris
*Flera momssatser
*Postförskott
*Betalning till bankgiro
*Backup – och återställningssystem
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Detta ingår i privat- /företagshemsida
*Statistik
*Tillgång till över 20 st olika plugins för att göra hemsidan mer personlig
*Spamskydd
*Möjlighet att koppla ihop den med en facebooksida/-konto
*Flera undersidor

Detta ingår i privat-/företagsblogg
*Statistik
*Tillgång till över 20 st olika plugins för att göra hemsidan mer personlig
*Spamskydd
*Möjlighet att koppla ihop den med en facebooksida/-konto
*Möjlighet till att ha flera skribenter med egna användarkonton
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