
Om SpeedLedger e-bokföring
Ett automatiskt bokföringsprogram med direktkoppling 
till internetbanken



Utan att vara det! Vår affärsidé är att förenkla bokföring för småföretagare och automatisera så mycket 
som möjligt.

Direktkoppling till internetbanken, automatiska bokföringsförslag och en bokföringsrådgivning som 
svarar på dina bokföringsfrågor gör det möjligt att sköta den löpande bokföringen på egen hand. Utan att 
vara bokföringsexpert. 

BOKFÖRA

FAKTURERA

ANALYSERA

SpeedLedgers grundsten autokontering kopplar ihop din internetbank 
med din bokföring. Sköt dina in- och utbetalningar i din internetbank, 
precis som vanligt. Leverantörsbetalningar och bankkontohändelser 
återspeglas i din bokföring.

Bokför och håll full koll på dina leverantörer, fakturor och kostnader 
utan att mata in en enda leverantörsfaktura.

Skapa, skicka och bokför fakturor med kundfakturering. Den färdiga 
mallen gör att du snabbt kommer igång med din fakturering och i auto-
konteringen prickar du enkelt av dina inbetalningar. 

Välj om fakturan skall vara på svenska eller engelska, vilken valuta du vill 
 fakturera i och snygga till fakturan med din egen logga. 

Alla rapporter skapas automatiskt medan du bokför. Du kan till exempel 
 enkelt ta ut resultat- och balansrapport, verifikationslista och huvudbok. 

Momsrapporten fylls automatiskt i. När det är dags att redovisa moms 
 klickar du fram momsrapporten och skickar in den till Skatteverket. Du 
har enkelt löpande kontroll på kommande momsredovisningar under 
räkenskapsåret.

Bokför och fakturera som ett proffs



Med e-dagsavslut bokför du som får kontant- och kortbetalning-
ar din dagskassa i ett enkelt  formulär. Perfekt för dig som har en 
butik, är frisör och har en kontantkassa.

I autokonteringen görs dina händelser från internetbanken om till färdiga bokförings-
förslag. Logga in, bocka av listan och bokföringen är klar.

Eftersom alla dina bankhändelser förs över till din autokontering är du alltid avstämd 
med banken. Det gör att du slipper missa något.

Momsen räknas automatiskt ut i bakgrunden och samtidigt skapas en momsrapport. Du 
redovisar enkelt momsen elektroniskt eller via papper.

AUTOKONTERING

ALLTID AVSTÄMT MED BANKEN

AUTOMATISK MOMSRAPPORT

Bokföra
BOKFÖR KVITTON OCH FAKTUROR 
- ALLT HÄMTAS FRÅN DITT BANKKONTO!
Automatisk bokföring av dina kvitton och fak-
turor gör att du slipper krångel med debet och 
kredit. 

Alla händelser hämtas från din internetbank 
och görs om till färdiga bokföringsförslag. Vi 
kallar funktionen för autokontering och den 
ingår alltid i SpeedLedger e-bokföring.

Pris från 189 :-/månad

Tillval: e-dagsavslut



Fakturera
SKAPA, SKICKA OCH HANTERA FAKTUROR.

Färdiga fakturamallar gör det enkelt att skapa 
fakturor. Registrera en kund när du gör fakturan. 

Nästa gång finns både kunden och artikeln 
sparad. Du håller enkelt koll på vem som har 
 betalat och i autokonteringen prickar du av 
 inbetalningar mot fakturor.

Pris från 69 :-/månad

SKICKA PÅMINNELSER

Håll koll på dina inbetalda fakturor. Skapa påminnelse- och r äntefakturor och skicka 
via e-post eller brev.

OMVÄND BYGGMOMS

Du som är aktiv inom byggsektorn kan med några enkla knapptryck skapa en faktura 
med omvänd byggmoms.

AVDRAG FÖR ROT OCH RUT

Rut- eller rotavdrag räknas automatiskt ut och en rapport för dina fakturor med 
husarbete skapas. Dessutom kan du enkelt ansöka om rot- eller rutavdraget från 
Skatteverket.

AUTOAVPRICKNING

Med autoavprickning får dina fakturor OCR-nummer och matchas helt automatiskt 
med rätt inbetalning. Perfekt för föreningar eller dig med många kundfakturor.



Priser & licenser

Bokföringsrådgivning och support
Ställ din bokföringsfråga till oss - det ingår. Vi har ett gäng vassa bokförare, ekonomer och 

egenföretagare som svarar på dina frågor över chatt, e-post och  telefon. 

Du provar alltid gratis i 14 dagar. 

ENSKILD FIRMA FÖRENING

STANDARD

299 kr
per månad

Från

Samtliga bolagsformer

189 kr
per månad

Från

189 kr
per månad

Från

Kontakta oss: 031 - 780 06 00




