
 

 

 

 

Ertu að sjá um bókhald?

Vantar þig ódýrt bókhaldskerfi?

Þá gæti Netbókhald.is verið lausnin!

 

Viðurkenndir bókarar 

frían aðgang að 

Netbókhald.is fyrir sig og 

25% afslátt fyrir 

viðskiptavini sína.

 

Lágmarksáskrift er 3 mánuðir

 

 

Það eina sem þarf að gera er að fylla út umsókn á vefsíðu Netbókhald.is 

(www.netbokhald.is) og 

Afsláttarkóðinn er 
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Netbókhald.is hentar litlum og meðalstórum 

rekstraraðilum sem vilja hafa góða yfirsýn yfir 

reksturinn. Kerfið er miðlægt sem þýðir að ekki 

þarf að setja upp neinn hugbúnað heldur eru 

allar aðgerðir framkvæmdar á netinu. 

Viðskiptavinurinn getur þannig fylgst með 

rekstrinum hvar og hvenær sem er og 

alltaf aðgang að nýjustu upplýsingum.

Engin takmörkun er á fjölda aðgangsorða

hægt er að einskorða aðgang við t.d. skýrslur 

eða ákveðna kerfishluta. Þannig er hægt að gefa 

stjórnarmönnum og öðrum hlutaðeigandi 

aðgang að ákveðnum þáttum bókhaldsins sem 

þeir geta skoðað þegar þeim hentar. 

Margir geta unnið í kerfinu á sama tíma

getur eigandinn skrifað út reikninga í 

Sölukerfinu, stjórnarmaðurinn skoðað 

ársreikning síðasta árs og á sama tíma 

bókarinn í Fjárhagskerfið. 

Notendaþjónusta, uppfærslur og námskeið eru 

innifalin í áskriftinni og að auki eru gögnin 

afrituð reglulega og geymd á öruggum stað.

 

Það eina sem þarf að gera er að fylla út umsókn á vefsíðu Netbókhald.is 

) og gæta þess að skrá upplýsingar um bókara

Afsláttarkóðinn er „FVB-TILBOÐ“. 
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