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Hovedmeny

Hjem-siden viser blant annet antall nye bo som er kommet 

og antall nye ubehandlede lønnskrav.



Hurtig åpning av nye konkursbo

Alle åpningsmeldinger kan sendes ut samlet med ett museklikk.

Dette er inklusivt f eks omadresseringsskjema til posten. 

Det som vil ta mest tid for å åpne nye konkursbo, 

vil være å opprette bankkonto.

Det tar kun noen få minutter å få åpnet et nytt bo 

og sendt ut alle åpningsmeldinger. 

Dette er et veldig stort framskritt!

Denne åpningsprosessen 

kan også gjøres via mobiltelefon eller nettbrett

når man er på farten eller på ferie.



Oversikt over alle aktive bo

En oversikt over alle dine bo vises i åpningsbildet.

Nye, uåpnede bo vises øverst med fet skrift og med en markering (●)



Automatisk innhenting av data 

Når det nye boet vises her, er alle kjente data om konkursdebitor automatisk lest inn.

Eks. på dette er: selskapets historikk, alle roller, regnskap for de fire siste år mm.

Dataene hentes blant annet fra Proff og Brønnøysundregistrene.



Ulike valg og innstillinger

Vi ønsker at det er brukeren som skal styre programmet og ikke omvendt.

Derfor finnes det mange muligheter for å 
tilpasse programmet til slik du selv ønsker at det skal være.

Her er det ingen tvangsløype du må gå gjennom, 
men du bruker funksjonene i den rekkefølgen du selv ønsker.



Oversiktlige og enkle menyer

Programmets hovedmeny vises hele tiden øverst i skjermbildet.

Samtidig vises evt. undermeny til venstre.

På denne måten er det lett å finne fram i programmet.



Åpning av nye bo

Før man kan sende ut åpningsmeldinger må bo-åpningen fullføres.

Skjermbildet viser tydelig hvilke opplysninger som mangler. 
Alle disse dataene kan også suppleres senere. 

Boets nye org.nr. 

hentes automatisk 

ved bo-åpningen.



Standard e-poster

Programmet inneholder de mest vanlige meldinger som blir brukt.

Disse kan merkes for automatisk utsendelse, og vil bli sendt samlet 

når man setter i gang utsendelsen.

Dersom det er feil i 

e-postadressen, 

vises dette med et 

rødt varsel.



Definering/redigering av e-poster

Systemet foreslår automatisk standard e-postmeldinger, 

men brukeren kan selv redigere disse eller definere sine egne e-poster. 

Programmet inneholder 

alle aktuelle roller/ 

mottakergrupper.



Regnskap skal være enkelt!

Allerede førte bilag vises i en oversiktlig oppstilling.



Oversiktlig regnskapsføring

Vi følger et enkelt regnskapsprinsipp:

Bilagene føres enkelt ved å oppgi dato, debet- og kreditkonto og beløp

Du kan redigere bilagene etter at de er ført

Og du kan slette bilag om du har gjort noe feil
•

Her trengs det ikke korreksjonsbilag!



Ta ut ferdige rapporter – når som helst

Programmet inneholder alle nødvendige rapporter.

Disse genereres i PDF, men kan redigeres i Word – om ønskelig.

Har du glemt en mva-kode på et bilag, 

er det bare å endre koden og ta ut rapporten på nytt.



Komplett Regnskap pr dato     og                 Sluttregnskap



Og komplett sluttutlodning



Behandling av lønnskrav

Vi har rutiner for hele prosessen rundt det 

å søke og godkjenne lønnskravene.

Menyen viser den kronologiske gangen i selve lønnsarbeidet.

Brukeren trenger likevel



Flere funksjoner

Vi har flere nye funksjoner på plass i systemet.

Disse viser vi deg gjerne ved en presentasjon.

Dette gjelder særlig hvordan vi har effektivisert arbeidet med lønnsgarantisaker.

Programmet er nå fullt oppdatert i forhold til de nye NAV-rutinene (2022).



Litt systeminfo

Programmet er nettbasert. 
Dette betyr at du kan bruke din vanlige, moderne nettleser. 

Du kan dermed logge deg på uansett hvor i verden du er.

Programmet blir kontinuerlig oppdatert 
Dermed har alle brukerne alltid siste versjon av systemet.

I tillegg vil programmet jobbe mye raskere nå enn tidligere.

Felles informasjon for alle brukerne av systemet vil bli oppdatert sentralt.



Og litt mer…

Vi tilbyr våre programmer til en hyggelig pris.

Prisen pr bo er 1.595 kr + mva.

Denne føres som en kostnad i boet.

Det påløper ingen andre kostnader pr konkursbo eller ved oppstart.

Programmet kan selvsagt testes ut helt gratis i en prøveperiode.

Vi tilbyr selvsagt også opplæring.

Vi ønsker deg velkommen inn i vår nettbaserte verden!

Bekreft gjerne dette med å ringe oss eller sende oss en e-post.

forts.



Vår erfaring og vår support

Det nye systemet bygger på over 30-års erfaring 

med utvikling av programvare for konkursbo.

I tillegg har vi flere års erfaring som økonomileder med ansvar for regnskap og lønn.

Vi kan derfor både økonomi- og konkursarbeid i praksis.

Vårt kjennemerke er at kundene våre skal få support nærmest 24/7, 

og med en god pedagogisk tilnærming.

Vi ønsker fortsatt å gi våre trofaste kunder en god support.

Vårt utviklingsteam vil også bidra med support på systemet.



Spørsmål – kommentarer - ideer?

Vi har mottatt mange kreative ideer fra våre dyktige brukere.

Og vi ønsker oss enda flere ideer!

Har du synspunkter eller spørsmål:

Send disse til

Ola Terje Hådem

Tlf 416 95 310

Siste sideolaterje@online.no konkurs@advokatsystemer.com
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