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Numacco … Hvad er det?

Numacco er et komplet, professionelt regnskabssystem, som ikke alene
kan bruges af professionelle regnskabs medarbejdere, men også af
kunder, der absolut ikke har en forudgående viden om bogføring og
regnskab. Numacco angriber bogføring på en anderledes måde end
andre regnskabssystemer, men stadig med god bogføringsskik for øje

Hvem er målgruppen?

De helt små virksomheder – såsom: vinduespudseren; den lille
frisørsalon; behandleren; håndværkeren; vognmanden; glaspusteren;
keramikeren; systuen; hundeklubber; grundejerforeninger – osv…
Kort kan målgruppen sammenfattes til: Enhver virksomhed som skal
opfylde Bogføringslovens krav, inklusiv dem, der ikke har nogen
forudgående viden om bogføring, samt virksomhedsejere der selv
ønsker at skabe og fastholde et overblik over økonomien i hverdagen

Hvem har udviklet systemet?

En revisor med brugers ønsker for øje! På baggrund af mange års
erfaringer (dels fra tidligere job i forskellige brancher og dels som revisor
ved igangsætning af virksomheder), er Numacco bygget med
udgangspunkt i, hvad der falder den enkelte virksomhedsejer vanskeligt,
ved registrering af virksomhedens bilag/betalinger

Hvorfor skal en
virksomhedsejer vælge
Numacco fremfor et af alle de
andre økonomiprogrammer?

Fordi Numacco:
… er specielt udviklet med enkelthed for øje (til de forudsætningsløse)
… har interaktiv registrering af bilag
… kan bruges af alle, idet ukendskab til bogføring er ingen hindring
… anvendes uden brug af kontonumre
… har et journalsystem/-notat pr kunde (dette er skjult for din revisor)
… er et fælles værktøj for virksomhedsejer & revisor
… tilgodeser revisor med god funktionalitet (årsafslutning & efterposter)
… er overskuelig med grafisk visning af virksomhedens resultat & status
… giver dig ubegrænset antal posteringer/bilag
… giver dig ubegrænset antal egne faste tekster til faktura & registrering
… består af enkle og overskuelige skærmbilleder i hele systemet
… er ukompliceret anvende
Samt meget mere … Det kan ikke være nemmere !
Faktum: Den månedlige udgift til leje af Numacco er minimal, set i
forhold til den værdi, systemet har får den enkelte bruger, og dennes
revisor.

Er der noget hjælp at hente?

Vi véd, at nogle alligevel er mest trygge ved at se rutiner demonstreret,
før de kaster sig ud i dem. Derfor er økonomisystemet udstyret med
talrige hjælpevideoer der detaljeret viser vejen.
Med Numacco er ekstern regnskabs-hjælp et tilvalg – ikke en
nødvendighed.

Hvad indeholder Numacco?

Du kan vælge blot at benytte Numacco som dit faktura-program, eller du
kan anvende Numacco som dit all-round regnskabsprogram
… Enkel og nem registrering af dine bilag
… Nem og overskuelig momsopgørelse
… Notater på hver enkelt kunde
… Oversigt af dine tilgodehavender
… Grafisk visning af dine regnskabstal
Menupunkterne er:
Indtast bilag (Interaktiv indtastning – Daglig – Posteringsark)
Kunder (Faktura – Oversigt – Arkiv – Statistik – Notater)
Rapportering (Balance – Momsopgørelse – Posteringer – m.m.)
Kontoplan
Opsætning (brugere & revisor & regnskabsår)
Brugerindstillinger (Password – import af egne tekster)
Hjælp (mange korte videoer om anvendelsen af Numacco)

Hvad betyder navnet
”Numacco”?

Navnet er en sammensætning af det latinske ord for tal: Numero, og det
engelske ord for regnskabsførelse: Accounting.

Sikkerhed for data?

Maksimalt datasikkerhed!
NUMACCO er driftssikkert hosted hos DanDomain

Hvad er prisen?

Månedlig leje på kun kr. 45 + moms, som opkræves 12 måneder forud.

Hvordan kommer jeg i gang?

Send en E-mail til: support@Numacco.com eller tilmeld dig via vor
website: www.Numacco.com
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