
Sveriges första mobila helhetslösning för ekonomihantering

Ett viktigt steg för att underlätta företagarens tillvaro. I mitten av april släpps Sveriges första mobila helhetslösning för
ekonomi. Det gör det möjligt att ständigt ha åtkomst till de verktyg som en företagare behöver. Bakom appen står
redovisning- och revisionsföretaget PwC.

– När vi har frågat landets företagare säger drygt två tredjedelar att nya tekniska lösningar är viktiga för företagandets utveckling. Vi vill förenkla
för företagen och mobila lösningar är helt rätt i tiden. Därför är vi stolta över att nu kunna presentera den enda mobila helhetslösningen för
ekonomihantering i Sverige. Med appen MyBusiness Mobil får du inte bara delar av, utan hela kontoret med dig var du än befinner dig, säger
Magnus Eriksson, ansvarig för Business Services, PwC.

Med MyBusiness Mobil kan du hantera din redovisning, få ordning och reda bland siffror och dokument, en tydlig överblick av företagets
ekonomiska situation och möjlighet att analysera verksamheten. Appen släpps i mitten av april och kommer finnas för iPhone och Android.

På frågan vilka funktioner i appen som kommer uppskattas mest svarar Magnus Eriksson: 
– Svårt att säga men möjligheten att hantera leverantörsfakturor med mobilen och att alltid ha redovisningen tillgänglig ligger nog bra till. 

Appen finns att ladda ner via App Store eller Google Play och MyBusiness Mobile innehåller följande funktioner:

• Helhetslösning för redovisning

I MyBusiness hanteras bokföringen på ett enkelt och överskådligt sätt. Här får du full koll på alla fakturor och kan göra automatiska betalningar
från din bank. I funktionen ”digitala leverantörsfakturor” kan du skanna dina leverantörsfakturor till den digitala världen och funktionen
”fakturor och verifikat” ger dig en överblick av alla leverantörsfakturor.

• Analysfunktion

I analysverktyget ges en månadsvis uppdatering om hur det går för företaget. Du behöver definitivt inte vara ekonom för att förstå hur
verksamheten utvecklas. Istället för svårlästa rapporter klickar du dig runt i tydliga diagram som ger dig en snabb grafisk överblick.

• Kalenderfunktion

I funktionen ”Viktiga datum” lägger din rådgivare in viktiga datum som du behöver hålla koll på. Varje gång du är inne i MyBusiness ser du en
tydlig kalender och du slipper därmed riskera att missa en deadline eller andra viktiga ärenden.

• Dokumentarkiv

I dokumentarkivet sparas alla viktiga filer och du får ett meddelande när något nytt har laddats upp. Allt ligger samlat i en tydlig struktur,
lättåtkomligt från vilken dator som helst, när som helst.

• Dialog med din rådgivare

Meddelandefunktionen gör det enkelt att kommunicera med en eller flera av dina kontaktpersoner. Här samlas all kommunikation på ett och
samma ställe.
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