
IT Business Light 
- online økonomisystem når du vil i gang med det samme

IT Business Light er et moderne, gennemprøvet online økonomisystem til 
mindre virksomheder, der ønsker et helt enkelt virksomhedssystem til at holde 
styr på virksomhedens økonomi. IT Business Light er for dig, der vil i gang 
med fakturering og bogføring med det samme, og ikke gider tidskrævende og 
besværlig installation og opsætning.

Du har adgang til via et sikkert fjernskrivebord, og du kan altid tilgå dine data 
uanset hvor du befinder dig - blot der er internet forbindelse. 

Finansbogføring og kontoplan
Systemet indeholder 4 færdige kontoplaner, som du blot skal vælge imellem, 
eller du kan bruge den, du har fået af din revisor. IT Business Light kan håndtere 
op til 4 firmaregnskaber og datamængder på op til 500MB.
 

Dimensioner
Dimensioner er en overbygning på den almindelige kontoplan, som giver dig  
mulighed for specifikation af den enkelte konto i flere niveauer. På denne måde 
kan du lave meget detaljeret bogholderi. Driver du f.eks. en vognmands- 
forretning, kan du se omkostningerne og indtjeningen på hver enkelt bil. 
Tilsvarende gælder selvfølgelig ejendomme mv. 

Ordrestyring og fakturering
Modulet er bygget til at opfylde de typiske faktureringsbehov i den mindre hånd-
værks- eller handelsvirksomhed, hvor funktionaliteten i den enkle fakturering 
(Debitor/kreditor) ikke gør fyldest.

Hovedpunkter er:
• e-faktura
• PDF faktura
• Indstillinger for salgskontering og bogføring m.v., samt brugerdefinerede layouts  
 for udskrift af bilag og statistik rapporter
• Varer med mulighed for avancerede pris- og rabatstrukturer og import af data  
 fra grossist datafiler
• Ordreregistrering (Tilbud, Faktura, Ordre, Fast ordre) med mulighed for direkte  
 fakturering, abonnementsfakturering og samlefakturering, foruden udskrift af  
 tilbud, ordrebekræftelser og følgesedler
• Mange udskriftmuligheder, f.eks. også varelabels med stregkoder
• Ordreoversigter og ubegrænsede udtræk af statistik for faktureret salg og  
 registrerede ordrer

Debitor/kreditor
Debitor/kreditor giver mulighed for at skrive fakturaer efter eget design, registrere 
posteringer på debitorer og kreditorer, og håndtere betalingspåmindelser,  
saldolister, saldoanerkendelser og rykkere. Der er ingen begrænsninger i antallet 
af debitorer/kreditorer. Du kan selv vælge, om du arbejder efter åbenpost eller 
saldometoden. Programmet kan indlæse Betalingsservice betalinger samt  
generere data til opkrævning via Betalingsservice.

Indhold

• Op til 4 firmaregnskaber
• Store datamængder - 500MB
• Finansbogføring med   
  dimensioner
• 4 valgfri kontoplaner
• Debitor-/kreditorstyring
• Fakturering med ordrestyring og  
  varepriskartotek
• Faktura/formular efter eget  
  design
• Avanceret ordre-/salgsstatistik
• Notatark til interne notater m.v.
• Import/eksport til dataudveksling 



Notatark
Notatark kan bruges, som du ville bruge en gul ’Post-it’. Her kan du lave alle 
slags notater og relatere dem til en kunde og et tidspunkt. Der kan søges på 
tværs i databasen, og du kan derfor altid finde det ønskede notat.  
Notatark kan også integrere Microsoft Office dokumenter. 

Import/eksport
Import/eksport har du brug for, når du skal skifte fra et andet program, eller når 
du skal aflevere/modtage data fra din revisor. Hvis din revisor benytter IT Revisor  
systemet, er der en endnu lettere ’tryk på en knap’ løsning til dataudvekslingen.

Du kan også importere poster fra dit netbanksystem via f.eks. tekst- / csv. filer. 
Efter denne import kan du kontere posterne. 

Udskriftstilpasning
Du får standardopsætninger til alle udskrifter, som kan bruges som de er eller 
som basis for egne tilretninger. Du har mulighed for at tilpasse udskrifterne til 
netop de oplysninger og i den opstillingsform, du ønsker, ligesom du kan anven-
de dit eget firmalogo på standardudskrifterne.

Afslutningsark 
Revisorværktøjet Afslutningsark er inkluderet. 

Posteringsanalyse 
Revisorværktøjet Posteringsanalyse er inkluderet. 

Udvidelsesmuligheder
Med IT Business Light er du ikke begrænset, men kan til enhver tid udvide løs-
ningen med yderligere funktionalitet i takt med at virksomheden vokser eller dine 
behov ændres. IT Business Light kan bl.a. udvides med:

• flerbrugerløsning
• ekstra firmaregnskaber
• avanceret time/sagsregistrering
• posteringsanalyse 
• budgetmodul
 

Om Focus IT a/s
IT Business Light er udviklet af landets førende udbyder af profesionelle 
softwareløsninger til revisionsbranchen, og mere end 45 års erfaring og 
knowhow er indbygget i IT Business Light.

Systemet overholder alle kendte standarder, så du anskaffer dig en løsning, der 
er sikret langt ud i fremtiden. Focus IT arbejder til stadighed med udvikling af sy-
stemet, så vi kan sikre dig løbende opdatering, udvikling og vedligeholdelse.

Specielt hvis din revisor bruger IT Revisor programmet fra Focus IT, er du altid 
sikker på at dit IT Business er kompatibelt med den nyeste version af revisors 
system.

Læs mere om IT Business Light på www.itbusiness.dk

IT Business Light 
- er et online økonomisystem 
Du lejer IT Business Light systemet 
som ASP (Active Service Provider) 
til en fast pris om måneden, 
hvor programmet køres via 
fjernskrivebordet på Focus IT´s 
server. Det eneste du skal bruge, 
er en PC med Windows og internet 
forbindelse.

Denne løsning har mange fordele:
• Adgang uanset hvor du er
• Nem dataudveksling med revisor
• Automatiske opdateringer
• Daglig backup af data
• Ingen IT drift
• Revisorværktøjerne Afslutningsark  
  og Posteringsanalyse er inkluderet

Læs mere i ASP kontrakten på 
www.itbusiness.dk 
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