Xledger
Ett komplett affärssystem i molnet

Med Xledger är allt integrerat
Xledger är ett av de mest omfattande aff ärssystemen i molnet.
Systemet gör bred och djup funktionalitet tillgänglig för små och
medelstora företag och används i dag av över 9 000 bolag i
40 olika länder.

Med Xledger får allt du behöver i ett system, från ekonomistyrning till
projektredovisning, tidrapportering och fakturering. Du får tillgång till
verksamhetens nyckeltal online och har alltid uppdaterade beslutsunderlag
för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Analysverktygen finns inbyggda
i systemet och är tillgängliga överallt. Användarna får en rollanpassad
startsida där den viktigaste informationen visas, vilket ger en snabb överblick
över vad som måste göras.
Xledger ställer inga krav på utrustning och ingenting behöver installeras
lokalt – använd vad du vill; PC, Mac, surfplatta eller smartphone. Xledger
stödjer även alla vanliga webbläsare. Trådlös uppkoppling går utmärkt att
använda. 3G via din mobiltelefon räcker gott och väl för all funktionalitet i ett
enda integrerat aff ärssystem. Alla delsystem i Xledger är helt integrerade
med varandra och du kan själv välja vilka delar du vill använda. All information
i affärssystemet är alltid uppdaterad med de senaste händelserna.

PrimeQ implementerar,
utbildar och supporterar i
Xledger på framför allt den
svenska marknaden. Vi för
alltid en nära dialog med
våra kunder och skräddarsyr
tjänsten utifrån kundernas
önskemål och situation.
PrimeQ har ett flertal konsulter med lång erfarenhet
av Xledger och vi har stor
vana av både stora och små
outsourcing-uppdrag.

Vill du veta mer om
Xledger eller PrimeQ?
Vänligen kontakta:
info@primeq.se

En partner. Många specialister.
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Xledger - ögonblicklig överblick
över verksamheten
Xledger är skräddarsytt för att presentera information om din verksamhet
på ett överskådligt sätt. Överblicken över verksamhetens aff ärsområden,
avdelningar och projekt blir snabb, enkel och direkt för alla roller i verksamheten.

Varje roll har en hemsida där en komplett översiktsbild med alla personliga beslutsunderlag och
uppgifter presenteras direkt vid inloggning. Den anpassningsbara startsidan kan till exempel
visa resultaträkning, likviditetssammanställning, balansräkning, åldersfördelning på kund- och
leverantörsreskontran, nyckeltal, uppgifter att göra och växelkurser.
Tack vare 12 fria dimensioner i kodsträngen kan ni dessutom själva välja exakt vad ni vill följa
upp verksamheten på, till exempel produktkategori, individ eller region. Komplex information
blir lättförståelig och presenteras på ett tillgängligt sätt.

Vill du veta mer om Xledger eller PrimeQ?
Vänligen kontakta: info@primeq.se
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