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Vores tilgang til samarbejdet 

Deloitte, herunder de involverede 
medarbejderne, vil i tæt samarbejde med jer 
belyse de bedste løsninger for netop jeres 
forretning, blandt andet indenfor:

• Interne processor/forretningsgange

• Finansbogholderi

• Afstemninger/controlling

• Debitor-/kreditorstyring

• Projektstyring

• Rapportering med KPI’er

• Automatisering

• IT-udnyttelse

• Digitaliseringen

Vi vil herefter udarbejde en mere detaljeret 
tidslinje prioriteret ud fra de største mulige 
optimeringer og effektiviseringer i det daglige 
bogholderi. 

Planen drøftes med jer og momentum 
fastsættes på de enkelte forslag

Deloitte Outsourcing består af 70 
medarbejdere, herunder et team på 10 
personer, som alene beskæftiger sig med 
lønassistance. 

Afdelingen betjener ca. 800 kunder i hele 
Danmark.

Vi søger udviklingen, effektivisering og 
udnyttelse af de digitale muligheder, som er 
til stede for de enkelte virksomheder.

Kontakt Outsourcing 

Deloitte Outsourcing

Manuelle procedurer
Typisk modtages der data/input fra flere steder

Kortlægning af muligheder
Deloitte laver overordnet gennemgang af

Honorar

Bogholderi

Interne processer

Forretningsgange

Rapportering

It-anvendelse

Sæt fokus på det, der betyder noget: 

Jeres virksomheds fremtid!

Rapportering via 
Excel eller Balance

Kreditorstyring via 
leverandør/kontoudtog

Løn

Periodiseringer

Afdelingsregnskab

Projektstyring via Excel

Debitorstyring via 
bankindbetaling

Bogholderiet i dag

Digitaliseringshjulet
Al data i et og samme system

Tidslinje

Telefonisk drøftelse 
omkring nuværende setup

Udarbejdelse af honoraroverslag 
ud fra ønsker og behov

Godkendelse af plan Drift og controlling

Igangsætning Undervisning

Opsummering

Målet ved en digitalisering er:

• Overholdelse af kommende krav fra 
Erhvervsstyrelsen

• En simplificering af bogholderiet
• Vækst i virksomheden kræver ikke 

nødvendigvis en vækst i 
administrationen

• Bedre overblik over den likvide 
situation på den korte bane

• Retvisende rapportering rettidigt
• Bedre beslutningsgrundlag til 

ledelsen

Beslutningsgrundlag

Online rapportering 
med udvalgte 

nøgletal

Godkendelses flow 
med betalinger

Løn til 
medarbejderne

Digital modtagelse 
og afsendelse af 

fakturaer

Hurtigere og 
nemmere debitor 

og kreditor 
opfølgning

Projektstyring 
og fakturering

Bedre 
beslutningsgrundlag

Rør ved bilaget én gang

Honoraret er efter medgået tid. Vi 
udarbejder et overslag, ud fra vores 
forventninger til kompleksitet og hvilke 
medarbejdere herunder hvilke kompetencer 
der skal bringes i spil for den optimale 
løsning, efter de indledende drøftelser med 
jer.
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