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De fleste av oss ønsker seg et system som er 
skreddersydd for akkurat våre behov. Dessverre fører 
det til høye kostnader og lav utviklingstakt.

Du blir rett og slett sittende fast i et system som gjerne 
er utdatert lenge før det er tatt i bruk.

Xledger og andre tilbydere av ekte skybaserte 
økonomisystemer tilbyr standard funksjonalitet på de 

viktigste områdene. I stedet for et skreddersydd system 
– får du et system som er testet og verifisert av tusenvis 
av brukere, med enkel tilgang til prosesser basert på 
beste praksis.

Hos Xledger tilbys en rekke funksjoner som standard i 
systemet. Det passer for veldig mange. Bedriftsledere 
ser verdien av en standardisert løsning som kan 
konfigureres og skaleres etter deres behov.

HVA BETYR DET AT 
ET ØKONOMISYSTEM 
HAR STANDARD 
FUNKSJONALITET?
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De viktigste verdiene i ditt selskap handler om 
mennesker. Kundene og de ansatte. For å levere ønsket 
verdi til kundene trenger du handlingsrommet til å 
fokusere på det som er viktig for nettopp din bedrift. 
Det krever effektiv administrasjon og enkel tilgang til 
relevant styringsinformasjon om økonomisk status. Du 
må vite hva som skal til for å levere, for å videreutvikle 
og vokse.

Vi i Xledger har som mål å skape verdi for kundene 
våre. Det handler om å gi deg innsikten og oversikten 
du trenger for å ta de riktige valgene. På den måten 
hjelper vi deg å styre basert på fakta. Vår oppgave 
er å være partneren som gjør det så enkelt som 
mulig å drive forretningen – og samtidig hjelpe deg 
med innsikten for å ta de riktige valgene. I Xledger 
gjenspeiler dette seg ved at:

■ Gode valg avler suksess: Ved å gi deg innsikten - og 
la deg holde oversikten - legger vi til rette for at du skal 
vokse.

■ Suksess skapes i samarbeid: Vårt skybaserte system 
er tilgjengelig overalt - og lar deg samarbeide på 
tvers av både geografi og selskaper. Noen lar eksterne 
eksperter håndtere det praktiske av regnskap og 
økonomi, mens andre har administrasjonen i eget hus 
og gir begrenset tilgang til rådgivere og revisorer.

■ Vår suksess hviler på din: Vårt system lar deg vokse 
nær sagt ubegrenset og kostnadene følger aktiviteten. 
Altså: lykkes du, så lykkes også vi.

I bunn ligger også en evig hunger etter å gjøre 
systemene smartere – slik at regnskapet stadig oftere 
kan «føre seg selv». (se side 9).

Det gjør at du kan realisere dine ambisjoner. I denne 
eboken gir vi deg innsikt i hva du bør tenke på for å 
oppnå dette. God fornøyelse!

Ove-Jørgen Carlsen
CEO, XLEDGER

SLIK FÅR 
DU NYE 
KREFTER
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I dag er økonomisystemet navet i de fleste 
virksomheter. Det dekker en rekke oppgaver innen 
finansiell styring, rapportering, analyse - og i mange 
sammenhenger også lønn, prosjekt og logistikk.

Per i dag finnes det flere titalls slike systemer tilpasset 
ulike behov. Noen passer for de små, andre for spesielle 
bransjer og noen igjen for de store selskapene.

I en undersøkelse gjort for Xledger blant 
Dagens Næringslivs lesere fremheves oversikt og 
automatisering som de to viktigste faktorene for et 
økonomisystem

Utfordringen er at alle systemer i dag vil hevde 
at de gjør nettopp dette. Alle systemer er gode 
sammenlignet med for noen få år tilbake. Kontrasten 

er slående til for noen tiår tilbake da økonomi handlet 
om en regnskapsbok. Eller for et drøyt tiår siden da 
økonomisystemet var et støttesystem som gjorde det 
enklere for regnskapssjefen å gjøre jobben sin.

I dag handler det om et system som skal spille hele 
virksomheten god - og gi den innsikt og oversikt. Enten 
du er toppsjef, mellomleder eller prosjektleder.

Altså handler det om å tilby akkurat den 
funksjonaliteten som gir oversikt til enhver tid og 
innsikt til riktig tid.

Til sammen gir det virksomheten nye krefter. For å 
realisere det peker alle analyser på ett svar i dag: et 
ekte, skybasert økonomisystem.

HVA ER 
ET ERP-
SYSTEM?

«De skybaserte løsningene har nå så 
mange fordeler og er blitt så modne 
at kjøperne som regel ikke trenger å 
vurdere de tradisjonelle løsningene. 
De diskuterer nå i stedet hvilken 
skyløsning de skal velge»

Bo Hjort Christensen, høyskolelektor 
og ekspert på økonomisystemer ved 
Handelshøyskolen BI

«90 prosent av norske virksomheter 
som skal velge nytt økonomisystem, 
velger nå et fullverdig skybasert 
system»

Tom Olberg, seniorrådgiver i  
Devoteam Consulting
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Et skybasert økonomisystem høres fint ut. Men hvilke effekter gir det meg egentlig?

For å svare på dette har vi – ved hjelp av våre kunder – dykket ned i fire temaer som skiller ekte skybaserte 
systemer, som Xledger, fra de tradisjonelle økonomisystemene.. Bli med på reisen ➔

FIRE STEG FOR Å  
VELGE SKYBASERT 
ØKONOMISYSTEM

DEL 2
Innsikt - til riktig tid  

og rett person

DEL 3
Samspill - både internt  

og eksternt

DEL 4
Planlegg for  

morgendagen

DEL 1
Velg standardsystemet 

som passer deg
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Å velge økonomisystem i dag handler om å identifisere 
en partner som passer for deg. Du, må finne et system 
som du kan tenke deg å leve med i mange år - og i 
gode og dårlige tider.

Det innebærer å finne et system som vil vokse og 
utvikle seg med din bedrift. Og som ønsker å hjelpe 
deg i din utvikling.

Eksempelet: Energikonsernet Tussa
– Det hele startet med at vi innså at vi ikke trengte 

skreddersøm, likevel.
Regnskapssjef Knut Øyvind Myklebust beskriver 

det nærmest som et sannhetens øyeblikk; da de 
innså at et stort energikonsern som Tussa - en av 
hjørnesteinsbedriftene på Nordvestlandet – kunne fornye 
og forenkle driften ved kun å bytte økonomisystem. Han 
mener resultatene taler for seg selv.

■ 97 prosent av de ansatte oppgir at de er fornøyde 
med den nye hverdagen.
■ Ledelsen har fått bedre oversikt, og mulighet til å 
dykke ned i detaljene.
■ Økonomiavdelingen reduserer tidsbruk på 
rutineoppgaver.

VELG STANDARD- 
SYSTEMET SOM 
PASSER DEG

«Xledger kunne presentere en 
nesten ferdig løsning på første 
møte. De viste oss umiddelbart 
at det ikke ville være behov 
for spesialtilpasninger eller 
konsulenter»

Knut Øyvind Myklebust, regnskapssjef i 
Tussa

Han er imponert over hvordan systemet fungerer 
like godt for så ulike selskaper som kraftproduksjon, 
forbrukersalg av energi eller leveranse av IT- og 
kommunikasjonstjenester. Alt dette håndteres i dag av 
Xledger - i tett samspill med Tussas fagsystemer.

«Regnskapssystemet er aldri det 
som gjør deg unik for kunden. 
Men de nye systemene gir deg en 
unik mulighet til å standardisere 
dine prosesser slik at du kan høste 
skalafordeler»

Tom Olberg, seniorrådgiver i Devoteam 
Consulting

Trykk her  
for å lese 

saken 
➔

https://www.dn.no/staticprojects/annonsorinnhold/xledger/forenkling-som-sprenger-grenser/
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INNSIKT – TIL 
RIKTIG TID OG 
RETT PERSON

– Vi sitter på konsernnivå uten vegger 
og kan følge alt som skjer i våre 60 
selskaper. Lurer vi på noe så borrer 
vi oss helt ned til enkeltbilag i hvilket 
som helst av de 60 selskapene.

Oppstår det avvik får vi varsler som vi 
kan følge opp med noen få tastetrykk.

Økonomisjef Jan Fredrik Jorddal 
i konsernet Bonum stråler når han 
snakker om systemet som gjør 
at Bonum lykkes med å vokse i 
rekordfart. Det samme gjør CFO 
Eline Flacké i den norske IT-kometen 
Corporater.

– Xledger gir sammen med 
Corporaters egen plattform oversikten 
som gjør oss i stand til å diskutere hva 
vi gjør fremover, i stedet for å bruke tid 
på å diskutere de historiske tallene, sier 
Eline Flacké.

For å få full oversikt i egen 
virksomhet har Corporater valgt 

Xledger som sitt økonomisystem – på 
tvers av kunder i 50 land over hele 
verden.

– Nå har vi ett globalt system og en 
regnskapsfører på tvers av alle land 
og kontorer. Det gir full transparens. 
Tallene kan sammenlignes, forklarer 
Flacké.

Hun kan ikke tenke seg å gå 
tilbake til en hverdag med flere 
ulike regnskapssystemer og 
regnskapskontorer, og er svært godt 
fornøyd med jobben Xledgers partner 
XACCT Accounting gjør for å avlaste 
dem.

– Før brukte vi mye tid på å be om 
og lete etter regnskapsinformasjon, 
samt å konsolidere disse tallene i 
Excel eller andre verktøy. Når vi har 
alle våre regioner i Xledger, får vi alt 
enkelt tilgjengelig på ett sted, fastslår 
Flacké.

Styring av 60 selskaper eller 
kunder i 50 land. Fremtidens 
økonomisystemer gjør det 
enkelt å sitte på toppen med 
full kontroll over økonomien.

Noen snakker om å bruke 
«null» ressurser på regnskap, 
andre om hvordan de 
smertefritt kan drive på tvers 
av selskaper og landegrenser

Andre om hvordan de 
borer seg ned i detaljene på 
fakturanivå, eller automatisk 
fanger opp avvik som de 
kan følge opp med noen få 
tastetrykk.

EKSEMPEL  
STYRER HELE VERDEN FRA SAMME SKJERMBILDE

CFO Eline Flacke 
i den norske 
IT-kometen 
Corporater

Økonomisjef 
Jan Fredrik 

Jorddal i Bonum

Trykk her  
for å lese 

saken 
➔

https://www.dn.no/staticprojects/annonsorinnhold/xledger/slik-faar-du-tid-til-det-som-virkelig-gjelder/c/


SAMSPILL –  
BÅDE INTERNT 
OG EKSTERNT
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En gang var 
økonomisystemet en 
støtte for økonomi- og 
regnskapssjefene. I dag er 
det en samarbeidsarena på 
tvers av nivåer, avdelinger og 
mot eksterne partnere.

Sjefen på toppen har alltid 
oversikt, avdelingslederen 
har fullt innsyn i sin del 
av virksomheten og 
prosjektlederen har full 
kontroll over fremdrift 
og kostnader.  Samtidig 
kan regnskapsbyrået eller 
revisoren bidra som en 
usynlig partner og binde det 
hele sammen. 

Alt for at du skal kunne 
fokusere på det som virkelig 
teller, nemlig dine kunder.

80 skarpskodde advokater i et av 
Norges eldste advokatbyråer eller et 
grensesprengende havbruksselskap 
som kan sikre fremtiden til Norges 
nye gullnæring og bidra til å mette 
milliarder av mennesker.

Felles for dem er at de lar 
en ekstern partner håndtere 
økonomien. Motoren bak det 
hele er det norske, skybaserte 
økonomisystemet Xledger. Alt 
for å få mer tid og krefter til egen 
virksomhet

– Da vi vurderte dette for fire år 
siden, var det mange som mente at 
økonomien måtte vi ha internt. At 
vi måtte ha kontrollen selv. Nå har 
vi svaret.

Partner og daglig leder 
Jacob S. Bjønness-Jacobsen i 
advokatselskapet Grette ser utover 
fjorden fra advokatkontoret på 
Filipstad Brygge ved inngangen til 
Tjuvholmen. Advokatkontoret med 
130 års erfaring i ryggen - og med 
spesialitet på jus, prosedyrer og 
næringsliv - har innsett at de er best 
på nettopp det: Jus og prosedyrer.

En lignende utfordring stod 

oppstartselskapet Stingray overfor. 
Deres laservektøy for å skyte lus på 
oppdrettsfisk har nå omsatt for flere 
hundre millioner kroner. 

– Vi var klare til å vokse, men 
manglet god nok oversikt over 
økonomien, sier Stingray-sjef John 
Arne Breivik.

De to selskapene har satt ut 
økonomien til to av Xledgers 
partnere, henholdvis økonomihuset 
BDO økonomibyrået VIEWLedger. 
Via Xledgers skybaserte plattform 
håndteres økonomien sømløst og 
smertefritt.

– Vi økte omsetningen tre ganger 
fra drøye 30 millioner til 92 millioner 
kroner på kun to år, men bruker 
mindre tid på regnskap enn før, 
fastslår Stingray-sjefen.

– Hvis VIEW Ledger kan gjøre en 
oppgave, så skal ikke vi gjøre det, 
supplerer økonomisjefen.

– Takket være vår økonomipartner 
får vi et løpende eksternt korrektiv 
og en inspirator som utfordrer 
oss. At de er eksterne gjør at vi må 
stramme oss litt ekstra opp, sier 
Bjønness-Jacobsen.

EKSEMPEL

Trykk her  
for å lese 

saken 
➔

https://www.dn.no/staticprojects/annonsorinnhold/xledger/kreftene-til-en-gigant-paa-innsiden-av-din-virksomhet-2/


PLANLEGG FOR 
MORGENDAGEN
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Valg av økonomisystem 
bør handle om å velge et 
moderne system i dag, 
som også er moderne i 
morgen. Vær trygg på 
at systemleverandøren 
kontinuerlig jobber med det 
nyeste innenfor teknologi og 
er opptatt av å alltid ligge i 
forkant. 

Med den nyeste 
teknologien fører bilagene 
seg selv. Det betyr at 
medarbeiderne frigjør tid 
til å bli gode rådgivere og 
analytikere.

Finn en partner som gir deg 
innsikten du trenger i dag 
- og kraften til å konkurrere 
med de aller beste i morgen.

– Vi i Tet jobber nå for at våre 
ansatte skal være klare til å gå 
inn i andre typer roller. De typiske 
regnskapsførerne vil i enda større 
grad bli rådgivere – når teknologien 
feilfritt tar seg av transaksjonene, 
sier Patricia Olsson.

Olsson er seniorrådgiver i Tet, 
et av regnskapsbyråene som har 
inngått partnerskap med Xledger. 
Hun er vant til å bruke flere 
regnskapssystemer i sin jobb, men 
har en tydelig favoritt.

– Xledger er regnskapssystemet 
som har kommet lengst på 
automatisering og forenkling, 
fastslår Olsson.

Teknologien er fortsatt ikke 
perfekt. Men den er så god 

at Olsson forventer at Tet vil 
effektivisere driften for sine 
kunder vesentlig de neste 
årene. Flere prosesser vil kunne 
helautomatiseres, gjennom at 
systemet vil ta seg av mer og mer 
på egen hånd.

– Vår jobb er nå å kvalitetssikre 
bilagene som føres. Når noe går galt 
skaper det trippelt manuelt arbeid, 
vi bruker derfor mye ressurser til å 
optimalisere prosesser og oppsett 
for stadig å forbedre flyten, sier 
Olsson - før hun legger til:

– De som ikke tar i bruk denne 
typen teknologi nå, vil bli løpt i 
fra. For oss finnes det ikke noe 
alternativ, avslutter Olsson.

EKSEMPEL

Finn  
din partner  

her ➔

«De som ikke tar i bruk denne 
teknologien nå,  
vil bli løpt i fra»

Patricia Olsson, seniorrådgiver i 
økonomibyrået Tet

https://xledger.com/no/regnskapsbyra/
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