Hogia Ekonomi
Nyckeln till en ökad effektivitet

Hogia Ekonomi är ett komplett och modernt ekonomisystem,
med redovisning på flera nivåer och snabb rapportering för företag med högt ställda krav. Det är ett integrerat system där en
registrering uppdaterar alla delar. För att underlätta kopplingar till
andra program har systemet ett standardiserat och öppet gränssnitt. Givetvis är det anpassat till gällande lagar och avtal. Det
generösa urvalet av rapporter, analyser och sökfunktioner ger dig
rätt information för rätt tillfälle.

Redovisning

Redovisningsdelen är kärnan i programmet och det är här all
ekonomisk information sammanställs och bearbetas. Den ger
dig uppföljnings-möjligheterna och den detaljerade analys som
behövs för att styra ett företag. Programmet hanterar obegränsat
med räkenskapsår, vilket innebär att du alltid har tillgång till alla
transaktioner bakåt i tiden och kan ta fram rapporter och göra
jämförelser på valfria data för samtliga år. Programmet hanterar även
hanterar även omvänd skattskyldighet.
• Obegränsat med bokföringsår parallellt i programmet
• Obegränsat antal företag
• Kontoplan BAS 2009
• Kontospecifikation, för en detaljerad uppföljning av konton
• Behörighet på konto och dimensionsnivå
• Sökfunktion på kontospecifikation, nr, text, belopp och datum
• Utskrift av verifikationslista och bokföringsorder efter registrering
• Spårning av rättade verifikationer
• Rapporturval på dimensioner
• Utökade verifikationsserier
• Fullständig budgetrutin med index
• Låsning av budget
• Kopiering av budget från föregående år
• Momsautomatik
• Hantering av omvänd skattskyldighet
• Automatkonteringar, månatliga (t.ex. hyror) och vid verifikationsregistrering
     (t.ex. sociala avgifter på lönen)
• Bokslutstransaktioner med simuleringsmöjlighet
• Periodisering
• Koppling till skatte- och  bokslutsprogram
• eSKD- elektronisk skattedeklaration för moms
• SRU-koppling
• Inbyggd konteringshjälp med varning

Projektredovisning

Ibland vill du kunna gå djupare när det gäller uppföljning  och analys
av företagets ekonomi. Du kanske vill ha uppföljning av händelser
över en längre tid oberoende av räkenskapsår. Detta gör du enkelt
genom att lägga upp ett projekt som löper över en valfri period
och som kan inbegripa intäkter och kostnader på flera kunder eller
leverantörer. Med projektredovisning sparas alla transaktioner som är
projektmärkta i ett särskilt register, så att du när som helst kan gå in
och se på en specifik händelse.
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Projektgrupper
På valda konton
Balansering av pågående projekt över räkenskapsår
Koppling till Excel
RR & BR för enskilt projekt eller grupper
Budget på projekt
Separat budget på resultat -och balanskonton
Rapporter med urval
Automatkontering, fördelning till projekt
Automatkontering, fast belopp till projekt
Eget projekttransaktionsregister med sökfunktion
Balans/resultatsammandrag

Valuta

Valuta förenklar utländska affärstransaktioner och löser problemet
med kursdifferenser. När du hanterar betalningar i utländska valutor
bokar systemet automatiskt upp kursvinster och kursförluster. Du kan
enkelt göra prislistor i olika valutor och ändra kursen vid registrering
om du så önskar. Du kan ta ut reskontrajournaler i olika valutor och
dessutom simulera inverkan av olika kursförändringar.
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Valutakoder
Fakturor
Kursvinst- och kursförlustkonto
Senaste ändring
Föregående kurs
Terminshantering

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran är utformad för att effektivisera hanteringen
av både dina inhemska och utländska leverantörsfakturor. Systemet
hjälper dig att hålla reda på fakturornas förfallodatum, att utnyttja
maximal kredittid och att planera din likviditet.
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• Leverantörsregister med sortering, sökning och utskrifter
• Export av leverantörer till Word för utskrift av t.ex. massbrev och etiketter
• Faktura och reskontrajournaler
• Prognoser, även åldersfördelade
• Statistik, period och ackumulerad
• Möjligheter till delbetalningar
• Ankomstregistrering/definitivbokning med attest
• Separat verifikationsserie vid ankomstregistrering
• Automatisk rutin för betalning
• Elektronisk betalning med förfallodagsbevakning
• Simulera kurspåverkan på leverantörsskulder
• Automatisk uppdatering av huvudboken
• Betalningsspärr
• Utlandsbetalningar
• Periodisering direkt vid registrering
•    Unik integration med Svensk Handels Varningslista

Kundreskontra

Kundreskontran ger företaget möjlighet att på ett enkelt och
systematiskt sätt hantera kundfordringar. Systemet innehåller
automatiserad krav- och räntehantering. Påminnelser och räntefakturor skrivs enkelt ut. En dag kortare kredittid kan innebära
minskade kapitalbehov och därigenom förbättrat finansnetto.
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Kundregister med sortering, sökning och utskrifter
Export av kunder till Word för utskrift av t.ex. massbrev och etiketter
Faktura och reskontrajournaler
Kreditupplysning i kundregistret via internet
Möjligheter för delbetalningar
Gruppbetalning, för snabb avbokning av flera betalningar
Påminnelse/kravrutin
Räntefaktureringsrutin
Hantering av autogirofakturor och betalningar
Automatisk inläsning och avprickning av OCR-fakturor
Kreditvarning
Sök på belopp, datum, nummer, status
Kvartalsredovisning för EU-statistik
Betalningsvillkor
Simulera kurspåverkan på kundfordringar

Fakturering

Fakturering ger dig stora valmöjligheter när det gäller layout, priser
och rabatter, artikelgrupper, tillfälliga artiklar, varningar m m. Du
kan lägga upp ett obegränsat antal fasta artiklar eller uppdragsarter
och ange upp till tio priser per artikel/uppdragsart. Du kan enkelt
skapa fakturor till svenska kunder i EUR. Med Autogiro/OCR får du en
effektiv hantering av betalningsrutinerna.
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Utskrift av redan bokförda fakturor
Register med kund och artiklar/tjänster
Tio prislistor per artikel/tjänst
Rabattavtal, fakturarabatt och radrabatt
Tillfälliga artiklar/tjänster
Fasta texter på varje artikel
Fria textfält för tjänstefakturor
Fri fakturadesign
Klistra in egen logotyp
Utskrift av säljstatistik i flera dimensioner
Försäljningsstatistik/TB
Full frihet när man vill skriva ut fakturorna
Möjlighet att välja vilka fält som skall skrivas ut på faktura
Artiklar/tjänster med eller utan moms
Kreditfakturahantering
Kontantfaktura dvs kvitto vid ”över disk”-försäljning
Total integration med kundreskontra och redovisning
Priser med eller utan moms - försäljningsprislistor
Prislistor i olika valutor
Språkhantering på fakturan
Faktura i euro till svensk kund
Valutakod per prislista
Autogiro
Faktura med OCR
Paketartikel

Tillvalsmoduler
E-faktura

Behöver ditt företag kunna skicka och ta emot elektroniska fakturor?
Fler och fler företag kräver idag att faktureringen sker elektroniskt.
Med tilläggsmodulen Elektronisk Fakturering kopplat till funktionerna
Kundreskontra/Fakturering i ditt ekonomisystem är ditt företag rustat
för framtidens sätt att hantera fakturor.

Tidredovisning

Tilläggsmodulen Tid hjälper dig att hålla ordning på nedlagd tid på
olika projekt för att sedan omforma detta till pengar. Den hjälper dig
at hålla ordning på vad som är gjort och av vem, när det gjordes och
för vem. Du har stora möjligheter att göra både förkalkyler (budget)
och analyser (t.ex. täckningsbidragsrapporter). Programmet hjälper
dig att analysera den operativa verksamheten i företaget med utförlig statistik och rapporter. Du får enkelt ut en sammanställning över
pågående arbeten, kan jämföra dem mot budget och godkänna
tidstransaktioner för fakturering, bevakningsplan för betalningar ingår också

Rapportcentral

Den så kallade Rapportcentralen innehåller ett stort antal fasta fördefinierade rapporter, som t.ex. balans- och resultatrapport, momsrapport, verifikationslista och kontoutdrag. Rapporterna kan du skriva
ut eller skicka via e-post direkt från programmet i flera olika format,
bl.a. txt-, pdf-, rtf- och html-format. De berörda rapportmottagarna
kan snabbt och enkelt ta del av dina siffror och du kan få omedelbar
respons. Rapporterna kan också krypteras så att endast e-postmottagaren kan läsa dem. Möjlighet att exportera rådata till Excel finns för
vidare bearbetning Drilldown-funktionen i momsrapporten gör ditt
avstämningsarbete enklare. Drilldown finns i de flesta rapporter och
gör att du kan få detaljerad information om vad som ingår i utfallet i
exempelvis en resultatrapport. Det finns även en drilldown-funktion
från kund- och leverantörsreskontra till verifikationslista.
I Hogia Ekonomi har du dessutom ett 10-tal branschspecifika rapporter i vilka du kan följa upp din tid och dina projekt ännu djupare.
Exempel på rapporter som är branschspecifika är Försäljning kund per
projekt, Försäljning leverantör per projekt, Projektöversikt, Pågåendelista m.fl.

Import av prislista

Med denna modul kan du importera prislistor direkt till ekonomisystemet från t.ex. grossister.
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