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All ekonomi sköts av redovisningskonsult. 
Även fakturering. Ingen på byrån kan, vill eller
har tid att syssla med administration 
eller bokföring.

En eller flera på byrån sköter fakturering
samt registrerar och / eller betalar 
leverantörsfakturor.  Övrig bokföring sköts 
av extern redovisningskonsult.

Allt sköts i ett eller flera program lokalt på byrån. Antingen av anställda
eller av någon extern redovisningskonsult.

Enbart projekten 
hanteras i ADJob.

Fakturering och bok-
föring sköts utanför 
ADJob.

Kundfakturorna skrivs i 
ADJob. 

Dessa skrivs sedan om 
eller bokas post för post 
i annat system.

Kundfakturorna sköts
helt i ADJob. Även 
inbetalningar registreras.

Klumpsummorna från
kund- och inbetalnings-
journal registreras i annat
system.

Komplett kund- och 
leverantörsreskontra 
finns i ADJob.

Klumpsummorna från
kund- och leverantörs-
reskontra registreras 
i annat system.

Kundfakturorna sköts
helt i ADJob. Även 
inbetalningar registreras.

Klumpsummorna från
kund- och inbetalnings-
journal registreras i annat
system.

Komplett kund- och 
leverantörsreskontra 
finns i ADJob.

Klumpsummorna från
kund- och leverantörs-
reskontra registreras 
i annat system.

Allt sköts integrerat 
i ADJob. 

Inget extra bokförings-
program behövs.

––– Bra koll på projekten.
Möjlighet till uppföljning 
och statistik.

Lägre tröskel för att
fakturera.

Bra koll på projekten.
Möjlighet till uppföljning 
och statistik.

Lägre tröskel för att
fakturera.

Dubbelarbete med
kundreskontran minskar.
Kräver ingen intern 
bokföringskompetens.

Dubbelarbete med både
kund- och leverantörs-
reskontran minskas.

Koll på “plånboken”
ger bättre möjlighet
att styra likviditeten.

Kräver ingen avancerad
bokföringsutbildning.

Dubbelarbetet med
kundreskontran minskas.

Möjlighet att registrera
inköp på projekten vid
ankomstregistreringen 
av leverantörsfakturor
speciellt i kombination
med funktionen eAttest.

Dubbelarbetet försvinner 
helt och avstämningar 
underlättas.

Ger bästa möjliga koll
på byrån.

Delar av ekonomi-
funktionen kan med fördel 
skötas externt på distans.

Sämre koll på projekten.
Ingen möjlighet till
uppföljning och statistik.

Bokföringen kan ibland
vara försenad. Vilket ger
sämre koll på företaget.

Onödigt dubbelarbete 
genom att kundfakturor 
hanteras två gånger.

Bokföringen kan ibland
vara försenad. Vilket ger
sämre koll på företaget.

Bokföringen kan ibland
vara försenad. Vilket ger
sämre koll på företaget.

Bokföringen kan ibland
vara inaktuell.

Leverantörsfakturor
hanteras två gånger. 
Dels för inköpen. Dels
för bokföringen.

Två separata adress-
register att underhålla.

Lite dubbelarbete. Integrerat system ställer
högre krav på kompetens
och noggrannhet.

BRA BRADÅLIG
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