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MODERN
PRESENTATION

Ett enkelt, begripligt och snyggt sätt att
presentera din ekonomi
Modern Ekonomi ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.
För att bli en ännu mer komplett ekonomipartner för våra kunder tillhandahåller vi verktyget
Modern Presentation - Ett verktyg där du kan få en ökad förståelse över hur din verksamhet
mår och vad det är vi levererar till dig.
Med Modern Presentation får du en tydlig överblick över
hur en vanlig månad ser ut och hur mycket som behöver
faktureras för att inte tappa i intäkter. Vill du jämföra med
hur det såg ut vid samma tid föregående år kan du enkelt
göra det och mycket mer.
Tillsammans med dig kan vi lägga upp en budget
som löpande stäms av för att följa om ditt företag
når uppsatta mål.
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Vill du mäta specifika delar av din verksamhet kan vi skapa
projektredovisning eller koppla särskilda affärshändelser till
olika kostnadsställen.
Modern Presentation är också det perfekta verktyget vid
styrelsemöten. Det ger styrelsemedlemmarna inblick i
verksamheten samt tillgång till en gemensam yta för
bolagets administrativa dokument. Inget är längre låst till
en specifik dator eller pärm, allt material finns
bekvämt där för alla som behöver det.

Modern Presentation fungerar lika bra oavsett vilken enhet du använder.
Det räcker med att du har en fungerande internetuppkoppling för att
presentera siffrorna var och när du vill. Oavsett om det är en projektorskärm
för dina kollegor, på telefonen i taxin mellan två möten eller på läsplattan
hemma i soffan, så fungerar tjänsten lika bra.
Som kund till Modern Ekonomi kan du också
logga in direkt med din smartphone.
Hämta hem appikonen till hemskärmen.

Enkelt • Begripligt • Snyggt
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Kontakta oss!
Om ni har några frågor kring Modern Presentation är ni
välkomna att höra av er till er kontaktperson eller till
Modern Ekonomis växel.
Tel:

010-703 07 00

Mail:

info@modernekonomi.se
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