OPTIMAL
KOMMUNIKATION
Uanset hvor chefen befinder sig i
verden, har jeg hurtig adgang til
alle bilag. Det giver god
kommunikation mellem chef,
revisor og assistent.

Kristina Ottosen har adgang til bilag uanset geografi.

Frigaard kan føres tilbage til 1731, men er på forkant
med teknologien den dag i dag med Dokview.

Kristina Ottosen er selvstændig
regnskabsassistent for blandt andet en
producent af grøntsager i Danmark. Ejeren,
der har bopæl i udlandet, følger fint med i
forretningen trods stor geografisk afstand,
fordi de let deler information ved hjælp af
Dokview® .
Vi har brugt Dokview® løsningen siden
2013. Mange timer er sparet og der er orden
i tingene. Virksomhedens bogføring er altid
opdateret, fordi de scannede rejsebilag
bliver sendt direkte ind i Dokview®. Med få
klik er de registeret, bogført og betalt.
Er der vigtige bilag der skal godkendes,
videresender jeg dem hurtig i Dokview®, så
selvom chefen er på farten er der ingen
ventetid. Uanset hvor han befinder sig, har
han også let adgang til bilaget i Dokview®, så
det kan læses og godkendes til betaling.
Med integrationen til e-conomic er flere
arbejdsgange blevet automatiseret og jeg
skal kun registrere bilaget én gang og det
sparer mig for tid.

Frigaard ved Brian Knudsen driver en
moderne virksomhed

Det er ikke kun gennem en lang tradition, hvor Frigaard kan føres tilbage til 1731,
udviklingen fortsætter med digitalisering på kontoret.
Lige fra starten af 1900 tallet hvor bindingsværksejendommen blev ombygget til den
nuværende murstensejendom er virksomheden udviklet.
I 2001 købes Frigaard i frihandel af Tina og Brian Knudsen, efter at have været i
samme slægts eje i 6 generationer. Jorderne ligger helt ned til Storebælt.
I 2002 etableres der markvandings anlæg og der startes grøntsags produktion.
I 2007 starter vi med at sæIge nogle af vores produkter under navnet Frigaard.
l 2008 investeres der i nyt sorterings og pakkeanlæg til løgproduktionen.
Frigaard er Global GAP certificeret.
I dag dyrkes der 80 ha, svarende til 800.000 m2 eller 110 fodboldbaner.
Der dyrkes: Rabarber, Skalotteløg, Guleløg, Rødløg og korn.
På kontoret anvendes Dokview® integreret med e-conomic hvilket betyder at
informationen er tilgængelig globalt.

Dokview® sikrer direkte adgang til
virksomhedens viden når der er behov
Med ét samlet sted i skyen sikres alle virksomhednes filer/informationer effektivt
med rettighedsstyret adgang uanset hvor du befinder dig.
Kontakt os på 7026 4244 eller på info@dokview.dk og hør hvordan.

