Moderniser din virksomheds økonomistyring med Uniconta,
det komplette 100% cloud baserede økonomisystem

”Jeg har haft
32 år til at udvikle
det perfekte
økonomisystem ...”
Erik Damgaard, stifter af Uniconta.
Erik har udviklet økonomisystemer siden 1984,
hvor han sammen med sin bror stiftede
Damgaard Data.

Resultatet er Uniconta, et intuitivt regnskabsprogram der
opfylder alle dine behov indenfor bogholderi, logistik og
projekt. De enkle, men kraftfulde, funktioner giver dig komplet overblik over din virksomhedsøkonomi og kan hjælpe
med at gøre din virksomhed mere effektiv og rentabel.
MAKSIMAL HASTIGHED
Uniconta er et lokalt program ligesom Microsoft Office. Vi
kører på PC eller Mac, men gemmer alle data i skyen. Det
giver maksimal hastighed og ingen ventetider.
Du er ikke afhængig af en browser, der låser, ”glemmer
data” eller smider dig af. Vi er ligesom apps på din smart
phone eller tablet, så derfor skal du først installere Uniconta
på din PC eller Mac.
ENKEL KONVERTERING
Uniconta har udviklet et konverteringsværktøj, der gør
det sikkert og nemt at skifte fra Microsoft Dynamics C5
og e-conomic.

Ved skift til Uniconta, får man konverteret alle sine posteringer fra finans, debitor, kreditor, lager, ordre og indkøb
samt dimensioner og medarbejdere: Historikken er gemt
og brugbar i Uniconta fra første sekund.
PRØV UNICONTA HELT GRATIS
Du kan prøve Uniconta på dine egne data - helt gratis. Så
får du mulighed for at lære alle moduler og funktionaliteten
at kende med data, du kender. Du kan også prøve helt forfra med nye data, gratis. Det er først, når du tager Uniconta
i brug, at du skal begynde at betale.
Har du konvertere egne data og ikke ønsker at anvende
Uniconta, bliver disse data automatisk slettet efter en periode uden aktivitet.

Uniconta giver dig alle
mulighederne

• Data i skyen med backup og tilgængelig overalt
• Oprettelse af egne felter og kartoteker for dine egne
nødvendige oplysninger
• Tilpas og definer egne skærmbilleder, så du kun ser det, du ønsker
• Understøtter flere åbne skærmbilleder, så du får det fulde overblik
• Understøtter synkroniserede skærmbilleder, der følger hinanden
F.eks. Finansposter vises pr konto, når du bladrer i kontoplanen
• Generer og download egne rapporter. Regn videre i Excel. Send via email
• Upload og vedhæft elektroniske dokumenter og bilag i alle formater.
Så er dokumentationen på plads
• Nem søgning på alle data, så du let kan fremfinde det, du leder efter
• 5 dimensioner, så du kan se, hvor dine udgifter og indtægter kommer fra
• Rapportgenerator, der uden at stille krav til programmeringsevner,
så du kan lave de rapporter, du har brug for
• Flere sprog, så Uniconta kan bruges af på tværs af landegrænser
• Lager- og logistikstyring med bla.:
- Styklister
- Variansstyring af farver, størrelser etc.
- Serienummer og batchstyring
- Prisstyring med specialpriser per kunde samt kunders varenumre
og -navne matchet op mod egne varenumre og -navne
PROFESSIONEL PARTNERKANAL
Uniconta understøttes af en professionel og landsdækkende partnerkanal, så du altid kan komme i kontakt med en ekspert. Vores partnere
har mange års erfaring med økonomisystemer, faktisk kender du måske
allerede din Uniconta partner!

Den app-teknologi og den åbne
arkitektur, som Uniconta er
baseret på, giver os mulighed
for at lave tilpasninger lidt på
samme vis, som har været
gældende for C5 og tilmed til et
prisniveau, der er attraktivt for
de små og mellemstore virksomheder, der er vores vigtigste
kunder.
Anders Lidegaard, direktør i PentaCon.

Uniconta lever op til de kriterier
og behov, som de mange mindre kunder efterlyser. Uniconta
er mere enkel og lige til at bruge,
og udfylder det hul, der er i markedet op til Dynamics NAV.
Carsten Kock, DataComfort

Vi kommer helt sikkert til at
mangle en afløser for C5, hvorfor det er med stor fornøjelse
at vi nu kan få Uniconta, hvor
det skinner igennem, at det er
samme ”arkitekt” som programmerede C5.
Ole Nielsen, Human Manual Data

Uniconta - 100% cloud baseret.

uniconta.dk

