NETSUITE ERP
Ett komplett ERP för din Verksamhet
Organisationer i dag kräver lösningar som är
tillräckligt flexibla för att kunna hantera
dynamiskt förändrade affärsbehov. NetSuite
ERP gör det bl.a möjligt för organisationer att
hålla nere kostnaden för IT, optimera
redovisningsfunktionen, effektivisera
orderhantering och inköpsprocesser,
eliminera manuell rapportering via t.ex excel
samt förbättra anställdas produktivitet.
Upplevda fördelar från organisationer som
använder NetSuite:
• Reducerade kostnader för IT med 50%
eller mer
• Förkortad bokslutsprocess med 20-50%
• Effektivare order-till-betalningsprocess

med 50%+

Främsta Fördelar
• Effektivare arbetssätt och högre
produktivitet med ett integrerat system för
att hantera samtliga kärnprocesser för alla
användare var som helst i världen.
• Snabbare bokslutsprocess med en
centraliserad hantering av samtliga periodstängningsaktiviteter för att minska tiden
och resurserna som krävs för att utreda
och lösa avvikelser och problem.
• Stark efterlevnad av legala krav och
redovisningsstandards kring
intäksredovisning, moms och skatt samt
finansiell rapportering.
• Direkt insyn i konsoliderade finansiella
resultat för hela, eller en del av,
verksamheten på en övergripande nivå,
ända ner till de underliggande
transaktionerna.

• Reducerad revisionstid med 50%
• Minskade faktureringskostnader med

25-75%

Styrkorna med NetSuite
Omfattande stöd för redovisnings- och
ekonomifunktioner
NetSuite ERP ger dig möjligheten att
etablera effektiva processer och skapa
transparens i det dagliga operativa
arbetet.
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Utöver allmän reskontrahantering, ett
flexibelt WorkFlow-verktyg för att anpassa
dina processer och stöd för flera valutor,
erbjuder NetSuite också:
• Full insyn i både kund- och

leverantörsreskontran med integrerade
order- och inköpsprocesser
• Lagerpåfyllnad med kostnadshantering
genom hela försörjningskedjan samt väl
utvecklat logistisk förmåga
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• Fullständig spårning och rapportering av

anläggningstillgångar, från anskaffning till
avskrivning till utrangering

• Möjlighet till en stark projektredovisning

med rapportering av projektets ekonomi
och lönsamhet

• Automatisk intäktsredovisning i enlighet

med redovisningsstandarder med flexibel
schemaläggning och sofistikerade
fördelningar

Bokslutsarbete
NetSuite ERP hjälper företaget att
strömlinjeforma bokslutsarbetet genom en
rad bokslutsaktiviteter, ämnade för att
upptäcka och hantera problem innan de
eskalerar eller ens inträffar. NetSuite
optimerar bokslutsprocessen genom att
erbjuda:
• Stängning av perioder för att undvika

felaktiga, framtida konteringar

• En checklista vid stängning av perioden

med aktiviteter att genomföra i tur och
ordning

• Finansiella justeringar för koncern-

gemensamma transaktioner, valuta
omräkningar och lager

Effektiv kontroll
Med NetSuite kan företag effektivt säkerställa
efterlevnaden av redovisningspraxis och
legala krav. NetSuite möjliggör detta genom:
• Genom en kraftfull, regelbaserad motor

skapas finansiella rapporter i enlighet med
flera bokföringsstandards (t.ex GAAP, IFRS)
och genom sk multi-book redovisning.

• Landspecifik momsredovisning och

rapporteringsverktyg

• Anpassningsbara roller med rättigheter, vilka

möjliggör ansvarsfördelning

• Loggning och spårbarhet ner på detaljnivå

för transaktioner, rapporter och sökningar

Rapportering och Analys i realtid
En användare kan med enkelhet skapa
meningsfulla rapporter med användar-vänliga
verktyg och därmed kunna följa resultatet av
dagens arbete och identifiera kärnan i
problem som uppstår för att sätta in rätt
åtgärd. NetSuite levererar direkt insyn genom:
• Personliga dashboards för att kontrollera och

följa upp KPIer anpassade för just sin roll och
ansvarsområde

• Standardiserade NetSuite-rapporter som

med ett enkelt verktyg kan anpassas för att
bättre tjäna sitt syfte

• Konsolidering av finansiella rapporter mellan

bolag med samma eller olika valutor

• Konstant tillgång till information genom ett

mobilt gränssnitt
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