Import og integrasjon
Den smarte løsningen

Xledger inneholder en rekke muligheter for dataoverføring fra andre
systemer til Xledger og omvendt, som kunde- og leverandørdata,
kunde- og leverandørtransaksjoner, hovedboks-transaksjoner,
kassedata, ansattdata, produkter og bankinformasjon (bl.a.
transaksjoner og bilag).
Xledger hjelper deg med ditt behov for import og integrasjon

Fakta import
Til Xledger kan du importere:
• Regnskapsdata
• Faktura
• Kunde/Leverandør
• Budsjett
• Objekter

Bedrifter benytter i dag ulike systemer som er spesialtilpasset virksomhetensforretningsprosesser. Det har skapt et voksende behov for integrasjon mellom
systemer innen f.eks. CRM, BI og Netthandel og økonomisystemet. Integrasjon er
derfor blitt en viktig del av dagens IT-verden, og vi tror dette kommer til å øke i
kommende år.

• Kontoutdrag

Vi har ulike alternativer for import og integrasjon:
• Filopplasting
• Filimport
• Folder Service / Web Service

• Lønnsgrunnlag

Med disse tre alternativene har vi mulighet til å importere data fra en rekke
systemer ved enkel import, filopplasting, og automatisk import. Vi har også integrasjon for inkasso gjennom Kreditorforeningen, og kredittsjekk og kredittstyring
gjennom Bisnode*. *Se eget produktark (Kredittsjekk og kredittstyring ) for mer informasjon.
For å sikre god dataflyt mellom systemene bistår vi i arbeidet med integrasjon og
import.
Bedrifter som velger å integrere sine eksisterende systemer med Xledger kan
forvente å høste en rekke fordeler:
• Oppdaterte data i både Xledger såvel som i andre eksisterende systemer
• Redusert behov for manuelt arbeid
• Bedre oversikt

• Prosjekter og prosjektinfo
• Timer
• Oppgaver
• Ansatte
• Kasse - dagsoppgjør
• Prislister
• Abonnenter
• Produkter
• Kontoplan

Fakta integrasjoner
• Integrert bankløsning
• Integrasjon mot nettbutikk
• Filopplasting (bilag,
dokumenter)
• Innsendelse av bilag pr. e-post.
• Import av
kredittkorttransaksjoner fra SEB
(ifm reiseregning/utlegg)
• Kredittstyring gjennom Bisnode
• Purring og inkasso gjennom
Kreditorforeningen
• Automatisk uttrekk av data
(webservice)
• Folder Service (Filovervåker
installeres på server/mappe,
lastes automatisk opp i Xledger)

Xledger leverer det mest avanserte
forretningssystemet i nettskyen.
Jobb hvor du vil - når du vil.
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