Så blir ni effektivaste
konsultbolaget 2021

Webinaret innehåller inga presentationsbilder
utan är ett samtal kring olika aspekter av effektivitet.
Den här presentationen är tänkt som ett komplement
med tankar från oss som deltog. Så missa inte på att både
se filmen och läs igenom det här materialet.

Vi letar efter pilotkunder.
Är du nyfiken?

Vi utvecklar en integration som ska kunna hjälpa fler konsultbolag att arbeta smartare med hela resan från kompetens
och uppdrag till fakturering, redovisning, lön och bokslut. Vi söker nu efter fler konsultbolag som är intresserade. Hör av
dig till kontakt@accounting.pe så återkommer vi och bokar en första avstämning. Berätta gärna om ni är kunder till
Cinode eller PE Accounting, eller vill veta mer om precis allt.

Se inspelad version när du vill

Elin Toft
Koncern-VD
Castra
Elin.toft@castra.se

”Ge förutsättningarna för enkelhet och helhetsperspektiv och låt samtidigt dina medarbetare få
insyn och ett större ansvar”

Skapa helhetsperspektiv och enkelhet
Jag strävar alltid efter att ha all information samlad. Det gör det enklare att stödja en stor organisation, snabbt fatta bra beslut på
goda grunder och minska admin för samtliga. Ett starkt helhetsperspektiv gör det även mycket enklare att växa och snabbt komma
igång med modeller som håller för fler än ett enskilt kontor eller dotterbolag. För oss är det viktigt att det är enkelt och att alla kan
arbeta i systemet. Har man en mängd olika system med en massa krångliga processer kommer ingen att använda dem. Systemen
ska finnas där för att underlätta och stödja så att organisationen kan fokusera på det som är affärs- eller kulturskapande.
Ge medarbetare ett större ägandeskap
Ge medarbetarna mer insyn, ett större ägandeskap och ansvar. För oss handlar det bokstavligen om att det finns möjlighet att vara
delägare, sitta med i advisory boards och ha ett djupt engagemang. Men också att våra medarbetare praktiskt har kontroll över vad
de drar in, vad de fakturerar, hur mycket utrymme de har budgetmässigt och mycket mer.
Skapa strukturer som gör att det går snabbt att genomföra förbättringar
En viktig del för att lyckas är både att det finns forum att snabbt kunna lyfta förbättringsbehov och att det sedan finns både
strukturella och tekniska förutsättningar att snabbt implementera en förändring. Om jag ser något som borde gå att överlåta åt en
robot istället för att jag eller mina kollegor ska göra det måste jag kunna stämma av snabbt, fatta ett välgrundat beslut och
implementera förändringen.

”Att ha en öppen kultur och grundpelare som bygger på frihet, medbestämmande och
möjligheter är en av nycklarna till våra framgångar”

Transparens
I en konsultorganisation som ska hålla ihop, trots att många medarbetare
ägnar hela dagarna åt att arbeta ute hos kund eller i helt olika dotterbolag
och med olika fokus, är transparens en avgörande del av kulturen och ett
skäl till att våra medarbetare stannar. Hos oss innebär det att varje
medarbetare har insyn i sin egen arbetsinsats och ekonomi, vet vad som
händer i bolaget och enkelt vara en del av uppdragsprocessen. Genom att
informationen är tillgänglig kan vi lägga mer tid på att det ska bli bra och att
våra medarbetare ska få de absolut bästa uppdragen. Alla ska ha goda
förutsättningar att trivas och leverera istället för att ägna oändliga timmar
åt att jaga information.
Kultur
Kulturen är a och o i ett konsultbolag. Hos oss är kulturen något magiskt
som sitter i väggarna men den kommer såklart från att vi ledare
tillsammans med våra medarbetare har bestämt hur vi vill ha det. Att ha
system där våra medarbetare kan se sina kollegor, vilka man har samma
intressen som etc är en viktig del av kulturskapandet.

”Ställ krav på dina leverantörer
och var tydlig med din vision”

Färre leverantörer som kan göra mer
All information ska vara samlad, det gör det enklare att stödja
en stor organisation, snabbt fatta bra beslut och minska admin
för samtliga. Det gäller att hålla nere mängden system och se
till att allt är integrerat.
Säkerställ att ni har en gemensam målbild
Ta reda på om er vision stämmer överens med leverantörens.
Allt kanske inte finns eller fungerar direkt men går det att driva
mot samma mål finns förutsättningarna. Öppna API:er med bra
guider är otroligt viktigt.
Skapa strukturer som gör att det går snabbt att genomföra
förbättringar.
En viktig del för att lyckas är både att det finns forum att
snabbt kunna lyfta förbättringsbehov och att det sedan finns
både strukturella och tekniska förutsättningar att snabbt
implementera en förändring.

Fakta om Castra
• Castra är en entreprenörsdriven och medarbetarägd konsultgrupp med korta beslutsvägar. Vi
erbjuder seniora konsulter inom IT, management och industriteknik.
• På Castra erbjuder vi unika utvecklingsmöjligheter, frihet och flexibilitet, i både anställningsform
och arbete. Vårt upplägg ger våra medarbetare stor frihet att styra över sin egen tid och
arbetssituation, att ha möjlighet att utvecklas och forma sin anställning utefter sina egna behov
och önskemål. Genom att erbjuda våra medarbetare möjligheten att kunna välja och påverka fritt
möjliggör vi ett bättre samspel mellan arbete och fritid.
• Vi är stolta över att alltid leverera högkvalificerade konsulter till våra kunder och att genom hela
tidsperioden finnas till hands som ett stöd för både konsult och kund. Vi sticker ut med vår
kompetens och kan därför erbjuda en effektgaranti på våra leveranser.
• Castra är certifierade Great Place to Work 2017, 2018, 2019, 2020. Dessutom blev vi utsedda till
en av Sveriges bästa arbetsplatser 2020 och 2021 (plats nr 6 på listan!). Utmärkelsen grundar sig
på Great Place to Works internationella standard för utvärdering av arbetsplatser och baseras på
företagens resultat både från omfattande medarbetarundersökningar och organisationens
kulturrevision. En omfattande utvärdering av medarbetarnas uppfattning om trovärdighet,
respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap har genomförts, så väl som en kulturutvärdering där
organisationens arbete med kulturfrågor granskats.
Läs mer om Castra

Linus Pekár
Account Executive
PE Accounting
Linus.pekar@accounting.pe

”Hur snabbt kan du få svar på hur det går för ditt företag och varför?
För att veta vad som kan bli effektivare brukar det vara bra att förstå vad ni
egentligen har idag. Här är några övningar jag brukar gå igenom med
konsultbolag när vi pratar kring automatisering.”

Tre övningar för att komma igång:
• Se över era flöden
Följ resan från händelse till färdig rapport och bokslut. Var sker manuell handpåläggning och hur frekvent
uppdateras siffrorna? Varje manuellt steg som inte bara är en kontroll av differenser är en risk för vanliga
mänskliga missar. Jag är specialist på ekonomisystem, men i ärlighetens namn så kan samma flödesprinciper
appliceras på alltifrån försäljning och rekrytering till on-boarding och HR. Ta fram penna och papper om det gör
det enklare att komma igång eller använd min enkla ppt-mall här.
• Skapa en tydlig bild av kostnader i pengar och tid
Räkna rätt för att förstå vad det kostar att arbeta som ni gör idag. Tid är pengar, särskilt i konsultverksamheter
och varje liten förändring kan göra stor skillnad. När ni resonerar kring kostnader för administration, slå ihop
timmar internt, köpta konsulttimmar samt system- och transaktionsavgifter. Annars blir det missvisande. Här är
en enkel mall för att det ska gå att komma igång.
• Utmana era leverantörer
Jag rekommenderar egentligen alla att tex träffa mig eller någon från vårt implementeringsteam för att få en
snabb inblick i vad som är möjligt att effektivisera. Vi har såklart vår syn på det hela men samtidigt blir det
väldigt tydligt vad potentialen är för just er. Här är även en länk till ett frågeformulär att använda på egen hand.

”Det gäller att ha en god förståelse för vad ett system klarar av och när det behövs en människa. Här
är några av mina tankar kring vad som kan underlätta när ni vill få effektivare ekonomiflöden.”
Några bra nycklar för att kunna effektivisera flöden kring ekonomi:
• Minimera antalet system och säkerställ att det går att integrera dem via öppet API eller SQL databas.
Det är också otroligt viktigt att betalningar och avstämningar med banken går direkt via ekonomisystemet och inte kräver onödiga mellansteg. Det blir
annars ett återkommande beteende att logga in i banken och kontrollera eller göra saker separat. Unika system eller processer som passar just er
behöver inte vara en begränsning men då är det desto viktigare att prata med systemleverantörerna om vad som är möjligt att göra via deras API eller
genom att hämta data från SQL databas.
• Var beredd på att det du är van vid eller tänker är smart kanske inte är det effektivaste.
Det är inte ovanligt att konsultbolag jag träffar har egna lösningar för provision, lön och förmåner som är spännande men ofta svårare att automatisera.
Det är också vanligt att rapportering av utlägg och tid eller hantering av fakturor från underkonsulter leder till släpande siffror och återkommande
felsökning. Det mesta går att göra effektivare men det kan ställa krav på att ni är öppna för förändring.
• Skapa förståelse och engagemang internt kring förändringen. Alla har något att vinna.
Den största utmaningen när vi hjälper konsultbolag att ställa om är när de inte hunnit prata ihop sig internt.
Det kommer vara betydligt enklare om alla förstår värdet av förändringen och varför. De flesta ser ett värde av att hålla nere kostnader och administration
och min erfarenhet är att efter nya arbetssätt blivit vanor har VD bättre kontroll, ekonomiansvariga kan fokusera mer på analys och rapporter och
konsulterna har bättre insyn och kontroll över sin egen roll i företagets framgångar.
• Sätt en organisation där system, kollegor och konsulter har tydliga ansvar
Vissa uppgifter blir enklare om de fördelas ut i organisationen, andra kan system kan ta hand om och för vissa områden kan det vara lämpligt att
outsourca kompetens, såsom för redovisning. Ta hjälp av tex mig och mina kollegor som är specialister på just det och sätt upp en struktur som tar
hänsyn till vem som gör vad så att processer och ansvar blir minst lika tydligt som rollerna.

”Det här blev lite mycket men det är mina snabba kommentarer kring olika områden
där automatisering gör stor skillnad. Fråga gärna om du undrar om något specifikt.”
•

De flesta bokföringsverifikat
97% av alla bokföringsverifikat skapas tex helt automatiskt idag i PE.

•

•

Automatiserad självfakturering / underkonsulthantering
Istället för att leta efter vad som gått fel eller vänta på intäkter som ska täcka utgifterna så går det numera
att automatisera hela flödet och se till att pengar betalas ut när de kommer in och ge bättre insyn och
minskad risk för alla inblandade.

Automatisk tolkning av bland annat kvitton och fakturor
Idag tolkas fakturor och kvitton i PE, men det behövs fortfarande en mänsklig instans som ser över kantfall
eller definierar information som bara en människa kan känna till.

•

•

Periodiseringar efter regelverk
Saknas med de flesta systemen, men finns i PE. Gör det möjligt att se korrekta siffror direkt istället för
långt senare

Provisionsmodeller baserade på regelverk
Ett vanligt hinder för automatisering av lön är komplicerade provisions- och lönemodeller. Hur
automatiserat det kan vara avhängigt att ni ser över era modeller eller får hjälp att skapa effektiva
regelverk som kan hantera det framöver.

•

•

Matchning av kund- och leverantörsfakturor och betalningar samt automatisk avbokning
Bättre kontroll över cashflow och du behöver inte logga in i banken. Påminnelser och inkassohantering
finns också tillgängligt för automatiserade flöden.

Finansiering kopplad direkt till realtidsuppdaterad kundreskontra
Idag finns möjligheten att få förmånliga villkor och ta lån med kundreskontra, enskilda fakturor eller
kluster av fakturor som säkerhet. Det är helt baserat på integrationer mellan långivare och
ekonomisystem.

•

Val av kategorier, affärsområden m.m. baserat på regelverk
Bokföring får du inte ändra hur som helst men med automatisk kategorisering kan du få uppföljning på
det sätt som passar er.

•

Uppdaterade rapporter inför bokslutsarbetet
Bokslut på både månads- och årsbasis blir oerhört mycket effektivare när siffror uppdateras hela tiden
istället för att allt samlas i en stor klump i slutet av månaden.

•

Semesterersättning och semesterskuld
Alla brukar vrida lite på sig när jag nämner semesterskuld. Det är en ofta lite oväntad men mycket kostsam
miss när en anställd konsult slutar. I PE sköts det helt automatiskt och siffrorna stämmer hela tiden.

•

Likviditetsrapport
I PE kan du följa er likviditet i realtid och komplettera med dina egna förutsägelser.

•

Koncernredovisning
Det senaste är att även koncernredovisningen kan dra nytta av automatiserad redovisning och ni kan följa
hur det går hela tiden istället för att vänta på nästa koncernredovisningstillfälle. Just nu är det möjligt för
Svenska bolag i PE men kommer framöver även vara möjligt för bolag utanför PE och utländska
dotterbolag i koncernen.

•

Avstämning med banker
Tekniken utvecklas hela tiden i vårt samarbete med SEB. Tillsammans har vi byggt direkta integrationer
som tvingat fram en utveckling där man slipper de dagliga filöverföringarna och istället har siffror som
uppdateras med täta mellanrum.

•

Betalning av löner, leverantörsfakturor och utlägg med ett knapptryck efter attest
Sparar enorma mängder tid och resurser

•

Tidrapporteringens påverkan på fakturering, projekthantering, löner, bokföring och resultatrapporter
När de rapporterade timmarna direkt kan knytas till hela flödet sparar ni både tid som annars läggs på
admin och får dessutom bättre transparens och kontroll över allt som sker.

•

Utlägg påverkar fakturering, lön, bokföring och rapporter automatiskt
Kostnader som annars riskerar dra ner resultatet blir istället en uppdaterad del av uppföljningen

•

Överföringar mellan system som har integrationer via API eller SQL databas
Många system har idag mer eller mindre tillgängliga API:er. Vad som är möjligt kan variera stort. Ta reda
på vad som är möjligt nu och på sikt med dina leverantörer.

•

Alla rapporter som påverkas av bokföringen, från resultat- och balansräkning till individnivå
Det är först när siffrorna i rapportera stämmer och uppdateras som de faktiskt blir ett bra beslutsunderlag
och inte bara ett nödvändigt ont som krävs av myndigheter osv.

”Det finns många fallgropar som leder till kostsam administration. En del är givna, andra
lägger många ut på tex konsulter och reflekterar egentligen inte över att det blir kostsamt
och ineffektivt över tid, ger felaktiga siffror och dessutom mer personberoende.”
Ineffektivt / skapar admin
Firmabil
Lunchkuponger
Friskvårdserbjudanden
Individuella provisionsmodeller
Company expense cards
Många system utan automatik sinsemellan
RUT förmåner
Matförmåner vid affärsresor
Många olika transaktionsflöden utan integration
Manuell uppföljning
Säck med kvitton
Input av samma data i flera system

Effektivt / minskar admin
Ökat antal mil
Lunchersättning som extra lön
Ökat friskvårdsbidrag
Standardiserade provisionsmodeller
Privata firmakort
Färre men direkt integrerade system
Extra lön
Traktamente
Standardiserade integrerade transaktionsflöden
Automatiska rapporter
Direkt rapportering digitalt
Integrationer som skickar/hämtar/syncar data

”Mitt jobb handlar till stor del om att sätta mig in i
hur olika konsultbolag jobbar med sin ekonomi idag
för att kunna visa vad som går att göra effektivare
med PE Accounting.”
Du får en oslagbar helhet:
• Ett system för allt inklusive lön
Med PE Accounting kan allt som rör ekonomin skötas
effektivt i ett och samma system, eller via integrationer.
Resultatet blir extremt effektiva flöden.
• Hjälp med transformationen
Vårt specialistteam hjälper dig att ställa om till mer
effektiva och automatiserade processer, från transaktion till
bokföring och uppföljning.
• Ekonomteam ingår
Hög personlig servicenivå från våra konsulter som sätter sig
in i just ditt företag och sköter allt ifrån månadsbokslut och
deklarationer till kvalificerade redovisningsfrågor.
• 100% kontroll, 100% av tiden
Du kan följa upp verksamheten i minsta detalj när och var
som helst med realtidsuppdaterade rapporter.
• Allt ingår till ett fast månadspris
Inga extra timdebiteringar på fakturan.

”Vi säljer inte separata delar av systemet men sedan går det att skapa egna
processer genom att använda vårt API. Du får gärna berätta hur ni skulle vilja
jobba så kan jag hjälpa dig visa vad som är mer eller mindre effektivt.”
Med PE hanteras bland annat:

•
•

bokföring (automatiskt och kontrolleras av ekonomteam)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leverantörsfakturor (inkl. scanning/tolkning/lagring)

kundfakturor (kan skapas på flera sätt, tex automatiskt från tidrapporter
eller manuellt)
inrikes- och utrikesbetalningar
automatiska avstämningar med ditt bankkonto
projekthantering
löner, traktamenten, beläggning, utlägg och provision
företagskort (integrerat med Eurocard/SEB Corporate)
rapporter och dashboards med drill-down funktionalitet
bokslut, deklaration, rådgivning och support (Ekonomteam)

10 skäl att välja PE Accounting:

•
•

Mer tid och resurser kan ägnas åt kärnverksamheten.

•
•

Rapporter visar vad som händer nu, inte för en månad sedan.

•

Det blir enklare att växa med ett system som fungerar både
för små, medelstora och stora företag.

•
•

Mer kontroll när allt går att spåra ner i minsta detalj.

•
•

Större frihet när ni kan ha kontroll över ekonomin var ni än är.

•

Ni kan växa långt utan att utöka ekonomiavdelningen
(varierar beroende på verksamhet och storlek).

utläggsrapportering
tidrapportering
finansiering (integrerat med Capcito, SEB och Mynt)
revisorrapporter
koncernredovisning (tillägg)
integrationer med andra system via öppet API eller SQL.

Snabbare bokslut och deklarationer när alla siffror uppdateras
hela tiden istället för i slutet på månaden.
Kostnader i tid och pengar för administration minskar genom
automatisering och säkra processer.

Mindre affärsrisk när den mänskliga faktorn minimeras och
processer är säkerställda. PE genomgår dessutom en årlig
informationssäkerhetsrevision och är certifierade enligt
ISAE3402 med rätt säkerhetsrutiner i hela organisationen.
Tryggare arkivering när all redovisning lagras helt digitalt i
Sverige enligt rådande regelverk.

Mattias Loxi
Grundare
Cinode
Mattias.loxi@cinode.com

”Varför finns just ert konsultföretag?”
Vilken position på marknaden vill vi ha? Svara på det så blir det mycket enklare att attrahera rätt talanger och vilka uppdrag ni ska jaga och inte jaga.

”Den samlade kompetensen utgör konsultbolagets viktigaste tillgång. Dessvärre är den oftast
dold. Om alla vet vad alla kan, vill och är tillgängliga för blir allt mycket enklare.”

Hur lång tid tar det för er att gå från en förfrågan till att leverera inskickad konsult/lösning?
Snabbhet innebär inte bara minskad administrativ tid utan även fler affärer!
Skills Management - Synliggör och samla all kompetens i bolaget på ett ställe
Låt alla i bolaget visa sin kompetens, erfarenhet och ambition. Gör det enkelt att
uppdatera sin kompetens och erfarenhet. Visualisera kompetensen, gör den
sökbar och skapa snabbt anpassade konsult-cv:n.

En gemensam alltid-uppdaterad-bild över beläggningen
Beläggningen är a och o i ett konsultbolag. Den måste vara rätt och alltid
uppdaterat. Annars förlorar ni effektivitet och affärer. Arbeta även med
sannolikheter och preliminära bokningar för att skapa er en helhetsbild samt fatta
rätt beslut med rätt konsult på rätt plats. Allt blir enklare och effektivare.

”Med Skills Management blir det superenkelt att arbeta med er interna och externa kompetens
direkt in i affären och projekten.”

Knyt ihop affärer, leverans och kompetens i en gemensam lösning
En gemensam process för sälj och leverans av kompetens ger många fördelar. Arbeta
mer proaktivt, minska turnaround-tid och minimera obelagd tid. Effektivt.
Automatisera matchning internt och externt!
Effektivisera er matchningsprocess av projekt och uppdrag både mot intern och extern
kompetens. Matcha tillgänglig kompetens och personlig ambition. Hitta rätt talang
oavsett om de är medarbetare, underkonsulter, kandidater eller partners. Nyttja
digitaliseringens krafter.

Öka er leveransförmåga med extern kompetens – och gör det effektivt!
Undvik personberoende och strukturera er partner- och underkonsultaffär. Skapa ett
flöde och en gemensam plattform för både interna uppdrag men även där ni behöver
kompletterar med extern kompetens. Med en effektiv plattform går det att matcha,
avisera och publicera uppdrag på några sekunder.

Kompetenser - medarbetare,
underkonsulter och partners

Anpassade CV:n

Kundhantering och säljstöd

Beläggningsplanering

Matchning

Nätverk, partners och underkonsulter

Magnus Serratusell Wallin
Brand & Communication
PE Accounting
Magnus.wallin@accounting.pe

”Senaste fem åren har jag i princip ägnat åt två saker. Jag har försökt förstå bättre vilka
utmaningar konsultbolag och SaaS-bolag har kring sin ekonomi och försökt komma på hur vi kan
nå ut med våra tankar kring hur det går att lösa smartare med smartare processer.”

• Automatisering som strategi
Ett sätt att driva utvecklingen av effektivare arbetssätt är att det är en stående punkt på agendan. Det finns de som har det varje
månad i ledningsmöten och andra som gör det mindre formellt men är bra på att skapa projekt och arbetsgrupper som snabbt
hittar lösningar där det tidigare funnits tidsödande administrationsgap.
• Utvecklare och specialister blir effektivare i slutändan
När det gäller ekonomi är det en stor fördel för oss att ha både ekonomer och utvecklare hos oss. Det gör att vi inte bara kan
utveckla nya lösningar när det behövs, vi kan dessutom tänka ett steg längre och se till att det håller hela vägen. När det gäller er
konsultverksamhet är era konsulter med specifika kunskaper som är specialisterna, men de behöver inte vara utvecklare. När ni
tänker effektivitet, se till att specialister och utvecklare enkelt kan samverka helt enkelt. Det låter ju väldigt självklart men en
vanlig utmaning med tex integrationer kopplat till bokföring är att små missar får stora konsekvenser som är kostsamma.
• Myndighetsrapportering vs realtidsuppdaterat beslutsunderlag
Det klassiska svaret när jag intervjuar en VD eller grundare i konsultbolag är att just bokföringen bara måste fungera men de helst
inte vill behöva tänka på den. Bokföringen anses ofta vara ren myndighetsrapportering. En stor skillnad är att när allt uppdateras i
realtid och det finns strukturer för att faktiskt förstå vad siffrorna säger så blir de ett kraftfullt realtidsuppdaterat beslutsunderlag
som gör det enklare att se vad som faktiskt går bra och fokusera på rätt saker.

”Jag har tillsammans med kollegor och kunder författat en guide med
workshops och information som är tänkt att fungera som ett beslutsstöd för
dig som vill automatisera mer av er ekonomi. Kika gärna om den kan hjälpa dig
och fråga om du vill bolla något kring innehållet.”

1.Behovsanalys

3.Upphandling

• Inventera befintliga system

• Automatiserat vs digitalt?

• Visualisera informationsflöden för
att förstå vad som sköts manuellt

• Ställ rätt krav för att kunna automatisera

• Uppskatta tid och kostnader
för ekonomiadministration

• Kräv alltid en seriös implementering
om ni är fler än omkring fem anställda

• Gör en enkel riskanalys

• Skapa ett frågebatteri för att kunna
jämföra leverantörer

2.Mål

4.Implementering

• Vad går att automatisera?

• Förberedelser

• Vad är möjligheten med automatisering?

• Uppsättning

• Hur påverkar automatisering era beslut?

• Live
• Avstämning & överlämning

LADDA NER GUIDE

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om oss

kontakt@accounting.pe

Elin.toft@castra.se

Mattias.loxi@cinode.com

accounting.pe

Castra.se

Cinode.com

