Duett sin nye prisstrategi - Prisen for digitalisering.
For oss i Snøhetta Regnskap er det viktig å legge til rette for at kundene blir fornøyd med
behandlingen av sitt regnskap og at de får en kontaktperson som de kan forholde seg til over tid.
Digitalisering av regnskap er kommet og mulighetene her vil bare øke.
Samhandling mellom regnskapskontor, programleverandør og kunde vil gi mange muligheter
framover. For mange er dette spennende og de følger utviklingen lett. For andre er det mer
krevende og de ønsker ikke denne forandringen som uansett kommer.
I korte trekk består den nye fakturamodellen til Duett i at de fakturerer følgende pr. mnd:
* Klientpris - fastpris pr måned
* Transaksjoner – her telles inn- og utgående fakturaer
* Evt. Tilleggsbrukere og –funksjoner
Vi vil anbefale deg å snakke med din regnskapsfører for å få best utnyttelse av programmet.
Det vil fortsatt være mulig å bruke regnskapsføreren slik du alltid har gjort. Du kan fortsatt
levere bilag på papir og levere permen til regnskapsføreren som bokfører bilagene og leverer
skattemeldinger til myndighetene. Du får en rapport og en gjennomgang av hvordan økonomien
din har forandret seg siste året.
Forskjellen nå er at statlige myndigheter pålegges å digitalisere, gjennom det pålegges
programvare-leverandørene å utvikle programmene. Det kommer pålegg og regler som vi som
kunder, næringsdrivende eller regnskapskontor må forholde oss til. Vi gjør det gjerne, og vi
gleder oss til alle de effektive løsningene som vi vet våre kunder vil sette pris på selv om det
betyr litt endringer.
Vår programleverandør, Duett, har valgt å fakturere kunder pr. regnskap gjennom klienttilgang,
antall transaksjoner og evt. tilleggsfunksjoner. Dette faktureres månedlig til oss, for at vi skal
fakturere det videre.
Prisen på digitalisering varierer. Dere hører om program der man kan gjøre alt selv og uansett
hvilken skattemelding som skal sendes inn så er den bare ETT tastetrykk unna. Dessverre hører
regnskapsførerne om de bedriftene som har gjort alt selv og som etterpå får tvangsmulkt fra
skatteetaten fordi de har gjort feil over lang tid og alt må rettes opp av et regnskapskontor.
Å gjøre det rett i første runde er alltid billigere enn å rydde opp i ettertid.
Ta kontakt med din regnskapsfører for å vurdere hva som er best for ditt tilfelle.
Regnskapsprogram tilpasses bransjer eller type virksomhet, noen passer for enkle regnskap
uten merverdiavgift og lønn, andre kan ta kompliserte omfattende selskap.
Landbruk er en egen bransje som har et spesielt behov og begrenset programutvalg med Duett
eller Agro som vi bruker. De som har generelle forretningsregnskap har mange å velge i. Her
bruker vi Duett, Zirius, Tripletex, Poweroffice GO, 24Seven Office, Uni micro m.flere.
Dersom du har ytterligere spørsmål ta kontakt på telefon, 61 21 50 50.
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