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Visma Byråstöd ökar effektiviteten i
redovisningsbranschen
Framtidens redovisningsbyrå lägger mindre tid på att organisera sitt interna
arbete och mer tid på att utveckla kundernas verksamhet. Med det nya
programmet Visma Byråstöd får byråerna ett effektivt verktyg för att kunna
utvecklas i den riktningen.
Visma Byråstöd hjälper till att strukturera informationen från byråns kunder
och underlättar för medarbetarna att förädla den. Programmet är utvecklat
för att på olika sätt skapa mervärde åt byrån – ett mervärde som i sin tur
utvecklar kundernas affärer och ökar byråns lönsamhet.
Mindre arbete, ökat mervärde

– En viktig del av processen är att minska dubbelarbetet och öka
informationsutbytet. Visma Byråstöd löser det genom att ta hand om
information från flera olika program och presentera den på ett överskådligt
sätt. Det sparar arbete för byrån, skapar mervärde för kunden och ger
medarbetarna mer tid för kunderna, säger Rolf Dahlberg, vd i Visma Spcs.
Stödet sitter inte bara i själva programvaran. Visma Spcs, som har mer än 20
års erfarenhet av lösningar för både småföretagarna och deras byråer,
erbjuder både marknadens bredaste support och hjälp med installation och
utbildning.
Visma Byråstöd i korthet
• Ger redovisnings- och revisionsbyrån full kontroll på uppdragen och
kunderna
• Förenklar och effektiviserar det dagliga arbetet för medarbetarna
• Är navet i verksamheten som knyter ihop allting och underlättar samarbetet
• Skapar ordning och reda på alla dokument för varje kund och uppdrag
• Direkt programstart från Visma Byråstöd förenklar användningen av Vismas
övriga program
• Underlättar hanteringen av byråns inlämning av anstånd och deklarationer
till Skatteverket
• Säkerhetskopierar data och dokument till ett och samma ställe
• Ger tillgång till Visma Spcs internettjänster.
Visma Byråstöd ersätter i samband med lanseringen den tidigare
kundstödsprodukten Visma Klient, som funnits ett antal år på svenska
redovisnings- och revisionsbyråer, där Visma Spcs har ungefär halva
marknaden.
Läs mer om Visma Byråstöd på www.vismaspcs.se/byra/byrastod.asp
För mer information kontakta
Rolf Dahlberg, vd Visma Spcs, 0470-70 60 39, rolf.dahlberg@visma.se
Mathias Vahlgren, produktansvarig, 0470-70 60 00,
mathias.vahlgren@visma.se

Visma ger små och stora företag, handel, offentlig verksamhet, organisationer
och föreningar effektiva lösningar för ekonomisk administration och
verksamhetsstyrning. Vismakoncernen har 3.500 anställda i Norge, Sverige,
Finland, Danmark, Holland och Rumänien. I Sverige sysselsätts 1.000

personer.
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