Moderniser din virksomheds økonomistyring med Uniconta,
det komplette 100% cloud baserede økonomisystem

Uniconta bygger på et helt livs erfaring med at udvikle
skalerbare løsninger. Det er en løsning, der ser enkel ud for
kunden, men som er mobil, og kan udvikles, tilpasses og
fyldes med funktioner og services.
Erik Damgaard
Direktør og stifter af Uniconta

ET REGNSKABSPROGRAM MED ALT HVAD DU BEHØVER
Erik Damgaard har udviklet økonomisystemer siden 1983. Uniconta’s fundament er bygget på det bedste af
de foregående 5 økonomisystemer, Erik har udviklet, kombineret med den nyeste teknologi fra Microsoft.
Resultatet er Uniconta, et intuitivt regnskabsprogram der opfylder alle dine behov indenfor bogholderi, logistik
og projekt. De enkle, men kraftfulde, funktioner giver dig komplet overblik over din virksomhedsøkonomi og
kan hjælpe med at gøre din virksomhed mere effektiv og rentabel.
Uniconta understøttes af en professionel og landsdækkende partnerkanal, så du altid kan
komme i kontakt med en ekspert.

DIN EGEN LØSNING – OGSÅ I SKYEN
Uniconta er baseret på Microsoft teknologi og udviklet til at indgå nemt og smidigt i dit it-miljø i skyen.
Selvom det er et standard økonomisystem, er det fleksibelt opbygget, så du selv kan tilpasse løsningen med
egne felter, kartoteker og skærmbilleder. Det betyder, at du ikke er afhængig af, at dine ønsker til ændringer
skal passe sammen med andre virksomheder.

Erik Damgaards programmer har altid været kendetegnet ved at omfatte
en veludbygget værktøjskasse. Uniconta er ingen undtagelse.
Princippet bag Uniconta er at udvikle en standard økonomiløsning, der er åben og fleksibel. Derfor kan
vores kunder nyde godt af de integrerede løsninger og services, vi som partner, tilbyder til Uniconta.
Vi har flere års erfaring med økonomisystemer, så din Unicontaløsning er i trygge hænder hos os!

PC, TABLET ELLER SMARTPHONE
Uanset om du bruger pc, tablet eller smartphone, har du altid adgang
til brugervenligt design. Uniconta er nemlig opbygget i responsivt design,
således at løsningen tilpasser sig til den hardware, du bruger.

LOKALT PROGRAM
Uniconta er et lokalt program ligesom Microsoft Office. Vi kører på din PC eller Mac, men
gemmer alle data i skyen. Det giver maksimal hastighed og ingen ventetider. Du er heller ikke
afhængig af om din browser låser eller smider dig af. Vi er ligesom apps på din smartphone
eller tablet, så derfor skal du først installere Uniconta på din PC eller Mac.

ENKEL KONVERTERING
Uniconta har udviklet en række konverteringsværktøjer, der gør det
sikkert og nemt at skifte fra andre økonomisystemer som Microsoft Dynamics C5
og e-conomic. Så kan du komme hurtigt videre med Uniconta.

Uniconta - 100% cloud baseret.
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