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SKÄL ATT VÄLJA

OUTSOURCING
Redovisning & Lönehantering
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LÄGRE
KOSTNADER
LÄGRE KOSTNADER ÄR FÖR MÅNGA ETT KRAV
FÖR ATT ÖVERVÄGA OUTSOURCING. Det kan

uppnås genom leverantörens stordriftsfördelar, breda
kunskapsbas, bästa praxis och tillgång till ny teknik.
En annan viktig faktor är att kunden vinner ökad
flexibilitet och slipper kostnader för överkapacitet vid
skiftande personalbehov.

GENOM ATT BARA BETALA FÖR DET NI NYTTJAR
omvandlas fasta kostnader till rörliga. I slutändan
lägger ni därmed mindre pengar på ekonomiadministration och kan fokusera resurserna på det ni
gör bäst - er kärnverksamhet.
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MINSKAD
SÅRBARHET
ALLA ORGANISATIONER KAN DRABBAS AV
PERSONALBRIST vid arbetstoppar, sjukskrivningar,

eller uppsägningar. När företagets ekonomiavdelning
blir stillastående riskerar betalningar till leverantörer
och anställda, såväl som rapporter till ledning och
myndigheter att släpa efter. Följderna kan bli
missnöjda medarbetare, felaktiga ledningsbeslut,
förseningsavgifter, inkassokrav osv.

MED EN OUTSOURCAD EKONOMIFUNKTION

ansvarar leverantören för bemanningen och kan
omfördela arbetsuppgifter på en stor personalstyrka,
där flera personer backar upp varandra.
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SÄKERSTÄLLD
KVALITET
REDOVISNINGEN SKA VARA ETT UNDERLAG
FÖR SMARTA AFFÄRSBESLUT. Många företag

redovisar endast för att leva upp till externa intressenters krav och Skatteverkets regler. En redovisning
med hög kvalitet är dock ett viktigt underlag för att
fatta strategiska beslut kring er verksamhet.

EN OUTSOURCINGPARTNER levererar siffror och

rapporter utifrån säkerställd praxis, väl inarbetade
rutiner och kontrollsystem, men kan också hjälpa er
med råd kring hur ni ska tolka och agera på resultatet.
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TILLGÅNG TILL
RÄTT KOMPETENS
RÄTT KOMPETENS ÄR INTE ALLTID DEN SOM
KAN MEST. Att låta en överkvalificerad ekonom

sköta stora delar rutinarbete är kostsamt. Samtidigt
uppstår emellanåt frågor inom redovisning och lön
som kräver särskild kunskap. Då är det av stor
betydelse att kunna fråga någon som vet.

EN AV OUTSOURCINGBOLAGETS styrkor ligger i att
hålla en stor skara medarbetare, med olika kompetenser, sysselsatta i parallella kundprojekt. Den breda
floran av kundföretag ger också erfarenheter av bästa
lösningarna inom olika branscher.
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TILLGÅNG TILL
MODERNA PROCESSER
TEKNIKUTVECKLINGEN GÅR FORT FRAMÅT

och innebär hela tiden nya möjligheter, men också
utmaningar för de företag som försöker hålla sig
uppdaterade. Vi har sett en ökad digitalisering och
automatisering av ekonomiprocesserna under flera
år. En tend som tycks fortsätta och eskalera
framöver.

LÅT OUTSOURCINGBOLAGET SKÖTA ALLT FRÅN
systemundehåll och uppdateringar, omvärldsbevakning av nya tekniker och lösningar, till datalagring
och säkerhet. Ni får också tillgång till ett nätverk av
underleverantörer och samarbetspartners som knyts

ACCOUNTOR
KAN OUTSOURCING
I snart 25 år har Accountor AB i Sverige hjälpt små
och stora företag att effektivisera redovisning och
lönehantering genom outsourcing.
Hör av er till oss så går vi igenom hur ert företag
kommer igång och tar del av fördelarna med
outsourcing.

Mail: marknad@accountor.se | Tel: 01 0-1 61 38 63 | Webb: www.accountor.se

