
Sikrer optimal udveksling af data mellem dig  
og din kunde

Gør livet lettere
IT Business Kassekladde er en elektronisk kassekladde. 
Du slipper for den håndskrevne kassekladde, som du 
skal bruge tid på at indtaste. Du lader din kunde selv 
foretage indtastningerne og måske også konteringerne, 
og så klarer du resten. Nemmere kan det ikke være.

IT Business Kassekladde plus+
Skal kunden taste posteringer til flere virksomheder, 
er IT Business Kassekladde plus+ løsningen. Her kan 
opereres med flere firmaer med fuldstændig adskilte 
data. 

Løbende afstemning af modkonti
IT Business Kassekladde anvendes til indtastning af 
finans- og debitor/kreditorposteringer.
Kunden kan løbende se afstemninger på op til 99 
modpostkonti (kasse, bank, giro mv.). Disse konti kan 
vedligeholdes af kunden selv, ligesom der kan indtastes 
saldi hertil. De 99 modpostkonti kan anvendes som en 
’mini’ kontoplan, idet der kan udskrives saldolister på 
modpostkonti.

Kontoplan
Fra IT Revisor kan der udlæses data til IT Business 
Kassekladde. Disse data kan anvendes til opslag ved 
indtastning. Inden aflevering af programmet til kunden 
kan du udlæse den aktuelle kontoplan, debitorkartotek, 
momskoder, bilagstekster, saldi på modpostkonti mv., 
som så kan indlæses i kundens system efter installation. 
Det er tillige muligt løbende at opdatere kunden med 
disse data.

Udskriv kassekladder
Efter indtastning af posteringer kan kassekladden 
udskrives til skærm eller printer, som afstemningsliste 
og/ eller kassekladde. Udskrifterne kan efter kundens 
valg indeholde totaler pr. dato eller pr. modpostkonto.
Der er også mulighed for individuel tilretning af udskrifter, 
ligesom der er mulighed for at udskrive en saldoliste 
med en linje pr. modpostkonto.

Effektiv udveksling af data mellem dig og din kunde
De indtastede kassekladder kan sendes til dig f.eks. pr. 
e-mail, hvorefter de kan indlæses i IT Revisor. Her kan 
kassekladderne kontrolleres inden bogføring.
Kassekladder, der er sendt, kan stadig udskrives, 
genåbnes, evt. rettes og sendes til dig påny.

Flere muligheder
Programmet giver bl.a. også mulighed for:
• individuel tilpasning af skærmbilleder
• gentagelse af felter
• automatisk bilagsnummerering
• noter på posteringer
• at gemme kassekladder så længe man har lyst  
  (9999 stk)

Nemt at bruge
Kassekladdeprogrammet er meget let tilgængeligt, let at 
installere og nemt at bruge. Overalt i programmet er der 
adgang til online hjælp.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at anvende 
programmet. 

Bestil program 
På vores hjemmeside kan du bestille 
kassekladdeprogrammet til din kunde. Du skal vælge 
den ønskede udgave (almindelig eller plus+) og oplyse 
din kundes navn.

Systemkrav
Udover hvad Windows XP, Vista, Windows 7 eller 
senere kræver, stilles ingen yderligere krav til den PC, 
programmet installeres på. Programmet kan naturligvis 
også installeres på netværk.

Er IT Business Kassekladde ikke nok?
Har din kunde brug for mere end blot at kunne taste 
klassekladder evt. med valuta, anbefaler vi følgende:

IT Business Light, der er et forretningsprogram til 
erhvervsdrivende indeholdende både finans, debitor/
kreditor og ordre/fakturering. Data i dette program 
er direkte kompatible med IT Revisor og kan derfor 
problemfrit udveksles mellem dig og din kunde.

Yderligere oplysninger om
IT Business Kassekladde,
IT Business Kassekladde plus+
IT Business Light 
får du hos Focus IT a/s.
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