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Resultat i realtid underlättar bokslut! 
Inkluderar Fakturering, Reskontror, Intäktsoptimering, Redovisning. 

I NetSuite konteras allt i realtid vilket hjälper er att stänga böckerna fortare. Det ger er överblickbarhet 

över era kostnader, erbjuder strömlinjeformad och uppföljningsbar intäktsredovisning och allt är 

integrerat med redovisningen.  

 

Huvudfördelar 

• Alla transaktioner uppdaterar böckerna i realtid. 

• Hantering av globala organisationer. 

• Intäktsallokeringar. 

• Drill Down till lägsta transaktion. 

• Inkluderar Analytics och avancerad likviditetshantering. 

• Hantering av strömlinjeformade processer och workflow. 

• Används i valfri device. 
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Billing 

SuiteBilling förvandlar fakturering från en trygg 
Backoffice-funktion till en strategisk 
differentierare genom att placera den i kärnan i 
din verksamhet. NetSuite’s integrerade 
faktureringsramverk möjliggör för företagen att 
erbjuda fakturering av nedlagd tid, fakturering 
av produkter, prenumerationsfakturering, 
användnings-baserad fakturering och alla 
hybridmodeller därav, samtidigt som det 
hanterar intäkterna exakt och i enlighet med de 
senaste standarderna för intäktsredovisning. 

• Enhetligt ramverk för att ansluta 
transaktioner, prenumerationer och 
projekt till fakturamotorn, med sömlöst 
flöde till redovisningen. 

• Gör det möjligt att skapa och hantera 
prenumerationer och stöd för 
återkommande fakturering med full 
integration till intäktsallokering. 

• Tillåter skapande och hantering av 
komplexa, värdebaserade (användnings) 
prenumerationer. 

• Fakturering av tid, produkter och ned-
laddningar av filer hanteras. 

Accounts Receivable 

Med NetSuite optimerar ni kundreskontra-
funktionen och får ett snabbare kassaflöde. All 
fakturering hanteras i en vy oavsett källa, 
möjliggör flera betalningsvillkor för kunderna 
och flera betallösningar. Allt nödvändig 
information presenteras i anslagstavlan för 
kundreskontran. 

• Momshantering i flera länder. 

• Kunderna har tillgång till portallösning för 
att se beställningar, leveranser, fakturor 
och betalningsinformation. 

• Bankintegrationer. 

• Åldersanalyser, fakturaanalyser, 
prenumerationer, uppskjutna intäkter, 
fakturaavvikelser, kreditreskontra med 
mera, visas i anslagstavlan. 

Revenue Management 

NetSuite’s avancerade intäktsoptimering hjälper 
företag att följa redovisningsstandarder inklusive 
IFRS 15, ASC 605 och 606 och rapportera 
ekonomiska resultat i tid.  

Lösningen automatiserar intäktsprognoser, 
allokering, intäktsredovisning, omklassificeringar 
och revision genom ett regelbaserat 
eventramverk. Oavsett om ditt företag genomför 
försäljningstransaktioner som består av 
produkter eller tjänster, eller båda, och om 
dessa transaktioner sker på en enda tidpunkt 
eller över olika milstolpar, kommer NetSuite’s 
lösning för intäktsredovisning att hjälpa dig att 
schemalägga, beräkna och presentera intäkter i 
dina finansiella rapporter exakt. 

Intäktsallokeringar hanteras enligt flera 
standarder, vilket möjliggör en korrekt 
koncernredovisning i en global värld. 

• Stödjer intäktsredovisning i, procent av 
färdigställande. 

• Stödjer händelsedrivna intäktsplaner. 

• Uppslag av verkligt/rimligt värde för 
fristående försäljningspris eller ESP / TPE 
/ VSOE 

• Flexibla intäktskontrakt 

• Dynamisk verkligt värde prissättning 

• Kraftfull tilldelningskalkylator 
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Accounts Payable 

Med NetSuite automatiserar ni leverantörsreskontra hanteringen. Ni sparar tid, får bättre kontroll, 
ökar likviditeten, mildrar finansieringsskillnader och automatiserar hanteringen och betalning av 
fakturor. NetSuite’s anslagstavla och inbyggda workflowmotor förevisar och guidar er till uppgifter 
som bör hanteras.   
 

• Fakturamatchning mot inköpsorder som i sin tur är kontrollerade mot inköpsavtal-/offert. 

• Förenkla och automatisera undantag när fakturor inte matchar inköpsorder. 

• Allt är i realtid synligt genom hela beställning-/fakturaprocessen vilket minskar bedrägerier. 

• Bankintegrationer. 

• Full tillgång till kvitton, beställningar, inleveranser, kontrakt förbättrar avstämningen, 
effektivisera periodiseringsprocesser och producera mer exakta finansiella rapporter. 

• E-attest av leverantörsfakturor kan hanteras via 3:e-parts leverantörer. 

 

 

 

Tax Management 

NetSuite’s konfigurerbara momshantering tillhandahåller inhemsk och global skattehantering och 
kan analyseras ned till ursprungstransaktionen i realtid. NetSuite’s lösning för skattehantering 
strömlinjeformar den globala processen för att följa skatt och moms, vilket sparar tid, minskar 
kostnader och fel. NetSuite stöder alla kända globala valutor, växelkurser och gör det möjligt för 
ekonomiavdelningen att behandla skatter i enlighet med landspecifika lagar. 

NetSuite finns idag installerat i +200 länder. 
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General Ledger 

Förvandla din ekonomiavdelning till en dynamisk affärstillgång! NetSuite förvandlar ekonomi-
funktionen till en dynamisk tillgång som gör det möjligt för företag att skräddarsy deras unika 
affärsbehov och förändrade förutsättningar. NetSuite’s underlättar för ekonomiavdelningen genom 
flexibilitet, bättre rapporteringsfunktioner, drill down till minsta transaktion, flera kontosträngar, 
koncernredovisning och analysverktyg. Full Audit Trail och alla transaktioner är i realtid. NetSuite 
minimerar tiden det tar för månads, kvartals och årsbokslut.  
 

• Obegränsat med kontosträngar kan adderas. I standard hanteras konto, kostnadsställe, 
dotterbolag, lagerställe och projekt.  

• NetSuite hanterar flera redovisningsprinciper och multipla kontoplaner. Mappning mellan 
primär och sekundär kontoplan, hantering av valutakonton, ingår i standard vilket 
underlättar spårbarhet, uppföljning och bokslutsprocessen. 

 

 

 
 

Fixed Assets 

Med NetSuite anläggningsreskontra kan du underhålla och kontrollera hela livscykeln över 

avskrivningsbara eller icke avskrivande tillgångar. Allt från skapande av anläggning till avskrivningar, 

omvärdering och avyttring, inklusive support för internationella marknader. NetSuite anläggningar 

stödjer detaljerad kapitalförvaltning, inklusive underhållsscheman och försäkringar, samtidigt som den 

erbjuder en strikt integration med redovisningen.  
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Analytics 

Samtliga funktioner inom ekonomi och finans har sina anslagstavlor såsom kundreskontra, 
leverantörsreskontra, Controller och CFO. Det finns även möjlighet till CEO och Styrelsemedlem om 
så önskas. NetSuite innefattar +300 färdiga KPI:er och analysfunktioner men innehåller även 
SuiteAnalytics där användaren själv kan skapa rapporter och analysverktyg från flera datakällor. 
Dessa kan sedan presenteras på anslagstavlan eller finnas med i menyn. 
 
Ett flertal analysrapporter finns med i standard såsom likviditetsprognos, åldersanalyser, kassaflöde, 
trender, koncernhantering. Samtliga rapporter är drillbara ned till minsta transaktion och de kan 
presenteras som en rapport eller som ett diagram, exporteras till Excel, PDF, Word.  
 
Användare kan även prenumerera på valfria rapporter som de får det mejlat till sig vid valda 
tidpunkter. En rapport kan även presenteras i olika dimensioner, exempelvis resultaträkningen 
nedan som kan presenteras totalt, per konto, kostnadsställe, kostnadsbärare, avdelning, lagerställe, 
dotterbolag med mera. Nedanstående resultaträkning visar alla värden fördelat på 
distributionskanal. Alla värden är drillbara vilket innebär att står man på ett konto och gräver sig ned 
så ser man alla transaktioner på kontonivå, står man på en summa och gräver sig ned erhåller man 
alla transaktioner som summan kan härledas till och så vidare.  NetSuite ger er överblick! 
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Cash Management 

Med NetSuite kan ni övervaka, förutsäga och hantera kassaflödet och likviditetsanalyser. Det kan 
gälla ett enstaka bolag med flera platser eller en global organisation med bolag över hela världen 
och allt är i realtid. Finansavdelningen kan nu vara mer strategiska än någonsin tidigare och kan 
fokusera på att skala organisationen istället för att leta svar på frågor. 
 
 

 

 


