
Finans
Finansdelen i DSM gjør det mulig å gjennomføre 
elektronisk fakturering og bilagsscanning, hvor fak-
turaer og andre dokumenter automatisk analyseres. 
Korreksjoner tilføres enkelt – kun ved å peke på fak-
turabildet med musen.

Det er mulig at opprette maler til opprettelse og 
endring av debitorer og kreditorer. På denne måte 
sparer du gjeninntastning av opplysninger og bruk-
erfeil ungåes.

Det kan settes opp advarsler vedrørende minimum 
dekningsgrad eller hvis en kreditgrense overskrides.

Med verktøyer til håndtering av business intelli-
gence kan du danne rapporter og visualisere data, 
som gjør det mulig å gjøre beslutninger på et op-
plyst grunnlag.
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Om JMA
Vi er spesialister innen for IT-løsninger til maskinhandlere. Vi rådgiver om optimalisering av forretningsgangen, 
maskinkonfigurasjon, lageroptimering, servicehåndtering, økonomisk rapportering, kjedehandelsanalyser og 
masse mere. Vi kan sørge for utdannelse, tekniske installasjoner og hosting - kort sagt alt vedrørende maskin-
handlernes IT. Vi er den erfarne sparringspartner med nære relasjoner til både leverandører og bransjeforeninger.

Payment Management
Du kan sende betalinger direkte fra DSM til din 
banks online-system via Continia Payment Man- 
agement. Betalingene blir godkjent og sendt til 
banken på en gang, og du mottar en kvittering for 
betalingen med det samme.

Den direkte kommunikasjon betyr, at du kan laste 
ned valutakurser, lagre innbetalingsfiler og kon-
touttak fra banken samt innlese bankkontoavs-
temningsfiler direkte i DSM.

Document Capture
Programmet kan skanne, uttrekke OCR-data, regis-
trere, bokføre og arkivere alle typer av dokument-
er. PDF-filer bliver automatisk lastet ned fra kjente 
mail adresser og behandlet av OCR- teknologi uten 
brukerinvolvering.

Relevante felt gjenkjennes og overføres automatisk 
til DSM. Det betyer en hurtig og effektiv behandling 
av innkommende PDF-filer og papirdokumenter.

Systemet kan automatisk gjenkjenne leverandører, 
utvidede dokumentoversikter, for-registrering av 
kjøpsfakturaer og masse mere. Fakturaer matches 
automatisk til eksisterende kjøpsordren eller mot-
tagelsen samt godkjennes og bokføres, hvis belø-
pet er innenfor forutdefinerte grenser.

Det er også adgang til alle dokumenter fra de rel-
evante stedene i DSM. Du kan for eksempel åpne 
den opprinnelige PDF-fakturaen fra den bokførte 
fakturaen eller direkte fra en finanspost i DSM. Og 
du kan søke efter spesifikke referansenumre, serie-
numre eller alle annen informasjon i kjøpsfakturaen 
og samt i andre typer dokumenter.

Rapportering til ledelsen
Microsoft Power BI og JETREPORTS er markedsle-
dende verktøy innenfor analyse og business intel-
ligence. Plattformene er cloud-basert og tilpasset 
alle former for standarder og forordninger - inklusiv 
GDPR.

Med disse verktøyene omdannes nye og eksister-
ende data til et fundament for strategiske beslut-
ninger.

Data i rapportene dine er et her-og-nu bilde og kan 
oppdateres med en enkelt tasteklikk. Det er ikke 
behov for å lage en ny rapport hver måned eller 
kvartal. Bare klikk ”oppdater”, og du kan se din nye 
rapport med det samme eller sende den til en web-
portal eller Excel for yterligere tilpasning.

Du kan håndtere betalinger til flere leverandører i 
forskjellige valutaer og fra flere bankkonti med kun 
et posteringsted - utbetalingskladden.

Medarbeidere kan lage utgiftsrapportering, mens 
de er på farten med enspesiall-app i Expense Man- 
agement. De tar et bilde, utfyller de obligatoriske 
feltene og sender det direkte til regnskapet. Kilom-
eterantall rapporteres på samme måte.

Med Continia Expense Management kan du hente 
medarbeiderens utgifter på kredittkortett direkte 
inn i DSM og automatisk linke den individuelle ut-
giften med en registeret kvittering.

Så snart transaksjoner og utgiftsrapporteringen er 
avstemt, vil systemet have fult overblikk over de 
transaksjoner som mangler dokumentasjon. Ut-
gifter kan enten godkjennes direkte i DSM eller on- 
line via en webbrowser.
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