HOGIA
KVALITETSANALYS
Detta är den perfekta assistenten för alla som arbetar med
bokföring. Genom att effektivt hjälpa till med granskning, avstämning och inte minst felsökning när tiden börjar bli knapp
och hjärnan trött, blir programmet snabbt ett sådant “som
man inte kan begripa hur man klarade sig utan”.

EN DEL I EN HELHET
Vi brukar säga att de bästa systemlösningarna är de
som kan prata med andra och i det avseendet är
Hogias program synnerligen pratsamma! Tack vare
ett öppet gränssnitt t ex IEA (Interface of Economy
Administration) ges möjligheter till samspel på många

Granskning - ställ frågorna så gör programmet jobbet.
Du kan välja mellan att ställa några av de standardfrågor som finns i Hogia Kvalitetsanalys eller att skapa egna frågor. Flera frågor är anpassade för att kontrollera
skatter och avgifter. Om du t ex ställer frågan Felaktig ingående moms plockar
programmet fram alla eventuella transaktioner där momsen inte uppgår till 25

sätt, såväl mellan våra egna program som med andra
för- och eftersystem. Hogias skatte-, beslutsstöds- och
bokslutsprogram, som du smidigt når via knappar i
ekonomisystemet, uppdateras automatiskt med aktuell
information när du jobbar med redovisningen. På

procent av kostnaden.

samma sätt finns kopplingar mellan anläggnings-

Avstämningen är väl förberedd

och skatteprogrammet.

De färdiga rapporterna i programmet anpassas lätt via en inställningsmeny.

Dra fördel av släktskapet mellan Hogias program och få

I momsrapporten får du en kontroll på att utgående moms stämmer mot

ett komplett beslutsstöd för hela din ekonomiska vardag.

försäljningen både per månad och för hela året. Du får också en kontroll på att

Nedan presenterar vi ett axplock av våra program.

redovisningen och ekonomisystemet, löneprogrammet

redovisat belopp överensstämmer mot betalning. Motsvarande rapport finns för
lön och personalskatt.
Det finns även en periodrapport där du kan kontrollera planenliga avskrivningar.

Kvalitetsanalys
Resa

Enkelheten att navigera sig runt i bokföringen är en
av de mest uppskattade funktionerna i programmet

Lön

Bokslut
Felsökning - kan spara hur mycket tid som helst
Alla som arbetar med bokföring vet hur svårt det kan vara att hitta det lilla
förargliga fel som gör att jobbet inte kan avslutas. Ofta är det svårt att se med

Anläggning

kontokombinationer, ”onormala” transaktioner och annat som kan tyda på fel i
bokföringen. Du kan söka på belopp, konton, projekt, resultatenhet, verifikation,
text, datum etc. Programmet hittar snabbt de verifikationer där du glömt att dra

Personal

E-faktura
Order/Lager

av momsen, bokfört den på fel konton eller där fel procentsats använts.

Ekonomi/
Tid/Projekt

Med programmet följer en mängd färdiga mallfrågor. Du plockar t ex lätt fram
eventuella inventarier som felaktigt bokförts som förbrukningsinventarier eller
tvärtom.

Frånvarostöd

IEA/IPA

blotta ögat.
Hogia Kvalitetsanalys söker igenom hela bokföringen för att hitta ovanliga

KUND
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”Programmet hittar snabbt de verifikationer där du glömt att dra av momsen,
bokfört den på fel konton eller där fel
procentsats använts”

Hogia Kvalitetsanalys fungerar tillsammans med alla ekonomi-

Felsökning

och affärssystem.

Du har möjlighet att felsöka på belopp, konton, projekt, resul-

Enkelt att använda
Bokföringen importeras från ditt ekonomisystem. Programmet
är mycket enkelt att använda och fungerar som en avancerad

tatenhet, verifikation, text eller datum. Programmet visar antal
verifikationer och transaktioner, omslutning och saknaden av
verifikationer (hål i nummerserier).

huvudbok. Det gör det enklare att navigera runt i bokföringen

SYSTEMKRAV

och du slipper leta efter uppgifter på olika ställen.

Se utförliga systemkrav på www.hogiasystem.se.

Avstämning
De färdiga avstämningsrapporterna kan du enkelt anpassa för
moms, arbetsgivaravgifter och skatter. Momsavstämningen
förenklas avsevärt.

