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Løsningshjulet

Xledger gjør det mulig for ambisiøse selskaper å vokse ved å forenkle den 
daglige økonomiske styringen. Vi automatiserer der vi kan automatisere, fra 

bankavstemming til fakturahåndtering. I Xledger har du innsikten du trenger for 
å ta kvalifiserte beslutninger basert på data i sanntid. Xledger gjør det enkelt å 

opprette nye forretningsenheter og skalere uten hindringer.

Automatisering, innsikt og skalerbarhet er i fokus i alt vi gjør.

Regnskap i Xledger sikrer at du alltid er oppdatert på den økonomiske utviklingen 
i selskapet. Det er ikke lenger nødvendig å bruke tid på manuelle oppgaver som 
bilagsregistrering, bankavstemming og utarbeidelse av rapporter

Regnskap

Gode rapporter og spørringer er avgjørende for å få full nytte av ERP-systemet. Gode 
verktøy for å hente og analysere data er nødvendig for å ta de riktige beslutningene. 
Xledger er bygget for å gjøre informasjon lett tilgjengelig for beslutningstakere

Rapportering
og Analyse



Budsjett og prognose håndteres effektivt i Xledger. Systemet har ferdige visninger og 
rapporter som gir deg full oversikt over situasjonen i bedriften. Med Xledger kan du 
budsjettere med konto, prosjekt, kostnadssenter og leverandør/kunde

Budsjett og
Prognose

Reskontro i Xledger er integrert med hovedbok og andre moduler i systemet. Med denne 
løsningen får du effektiv og automatisk håndtering av kundebilag. Faktureringsmodulen i 
Xledger er direkte integrert med kundens reskontro

Kunde- og 
leverandør- 
reskontro

Prosjektregnskap i Xledger gjør det enkelt å administrere prosjekter uavhengig av 
kompleksitet og størrelse. Du får god oversikt over reelle inntekter, utgifter, timeføring 
mot ressursplaner og lønnsomhet i prosjektene

Prosjekt- 
regnskap

Timeregistrering og godkjenning av timer og utlegg gjør du raskt og enkelt i Xledger – om 
du er på kontoret eller på farten

Time-
registrering 
og utlegg

Lønn håndteres effektivt i Xledger. Lønnssystemet er fullt integrert med reise og utlegg, 
regnskap og bankLønn

Xledger tilbyr flere alternativer for integrasjon med eksterne systemer. Data kan 
eksporteres ved hjelp av SOAP-baserte Web Services, GraphQL eller live eksportkoblingerIntegrasjoner

Innkjøp og logistikk er fleksibelt og passer for enkel eller mer avansert innkjøps- og 
lagerstyring. Xledger håndterer hele prosessen fra innkjøpsordre til varemottak, 
lagerstyring, varetelling og bokføring av faktura

Innkjøp og 
logistikk

Xledgers bankintegrasjon er en sentral del av økonomi- og regnskapssystemet. Gjennom 
bankmodulen tilbyr vi integrasjon mot de fleste norske banker, som gjør at du vil kunne se 
alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger i systemet

Bank og 
betalinger

Medlems- og giveradministrasjon i Xledger effektiviserer rutinene for håndtering av 
medlemmer, abonnementer, gaver og fast givertjeneste. Løsningen er en alt-i-ett løsning 
som gjør det enkelt å se informasjon om medlemmer og givere

Medlem og 
giver

Xledger har komplett funksjonalitet for ordre og fakturering. Dette er fullt integrert med 
prosjektregnskap, kundereskontro og hovedbok

Ordre og 
fakturering

Xledger digitaliserer og automatiserer en rekke prosesser fra kostnadsrapportering og 
godkjenning til logistikk og innbetaling. I hver arbeidsflyt kan du spore hendelser og lage 
eget godkjenningsoppsett

Arbeidsflyt

Xledger har produkter og tjenester som tilbys av våre samarbeidspartnere ved hjelp av 
integrasjoner og tilleggstjenester som leveres direkte i Xledger. Eksempler er fakturasalg 
og kredittsjekk

Tilleggs-
tjenester

Anleggsregister i Xledger gir deg automatisk god oversikt over samlede verdier og 
kostnader pr anlegg. Transaksjonene kan grupperes i salg, utrangering, anskaffelser eller 
egendefinerte typer

Anleggs-
register
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