BDO’s
digitale produkter

Altid med,
altid opdateret
Download vores app Mit BDO
i App Store og Google Play og få adgang til:
• Login til Mit BDO
• BDO’s guide ”Skat, moms og personalegoder”
• Indscanning af bilag, mens du er på farten med
BDO Online Bogføring
• Nem lønadministration med BDO Online Løn
• Finanskalender, der indeholder vigtige datoer for
indberetninger
• BDO’s kursuskatalog
• Kontaktinformationer på alle BDO-medarbejdere.

Mit BDO
BDO’s digitale platform til dig som kunde i BDO

Med Mit BDO får du bla. mulighed for at dele vigtige og fortrolige dokumenter,
når som helst og hvor som helst, via mobil, pc og tablet uden at gå på kompromis
med sikkerheden. Som kunde i BDO er Mit BDO naturligvis gratis for dig.

Dokumentarkiv – undgå usikre arkiver

Værktøjskassen

Dokumentarkivet på Mit BDO giver dig ét sted til
din virksomheds dokumenter samtidig med, at du
slipper for at bekymre dig om sikkerheden. Med
Mit BDO er det hurtigt at genfinde den seneste
årsrapport eller momsafstemningen fra sidste
kvartal, og det er nemt at uploade dokumenter og
dele dem med din rådgiver eller andre i din virksomhed.

Under Værktøjer på Mit BDO finder du skabeloner,
som kan lette den daglige administration i din virksomhed. Du finder fx skabeloner til momsafstemning, kørselsgodtgørelse og anlægskartotek.

Styring af brugerrettigheder
Du kan selv styre, hvilke kategorier i dokumentarkivet hver enkelt bruger skal have adgang til. Der
er fx særskilte kategorier til lønadministration og
bestyrelse, og du har dermed mulighed for at dele
dokumenter, som kun kan tilgås af få personer, som
fx en bestyrelse.

Nyheder fra BDO
Via Mit BDO har du også direkte adgang til nyheder fra BDO, så du altid er opdateret med den
nyeste viden inden for skat, moms og regnskab. Du
kan fx læse alle artikler og nyheder fra Depechen,
som er et af Danmarks mest læste nyhedsbreve af
sin art, blandt andet fordi den er praktisk orienteret og let læselig. Så er du fx ikke i tvivl om, hvad
skattereglerne siger om firmajulegaver.

Sikkerhed frem for alt
På Mit BDO vægtes sikkerheden højt. Derfor anvendes NemID eller medarbejdersignatur til login,
og du kan dele fortrolige dokumenter uden at skulle
bekymre dig om, om I overholder reglerne i den nye
persondataforordning.
Efter første login har du mulighed for at tilmelde
NemAdgang, så du ikke behøver dit nøglekort, hver
gang du logger ind.
Har du Mit BDO til flere virksomheder, behøver du
blot at logge ind for én virksomhed, så kan du tilgå
Mit BDO for alle dine virksomheder.

Bedre samarbejde, bedre rådgivning
Mit BDO letter samarbejdet mellem dig og din
rådgiver hos BDO og sikrer mere effektive arbejdsgange og præcis rådgivning, så du kan koncentrere
dig om det, der skaber værdi i din virksomhed.

Under Mit BDO finder du

BDO Online
Via Mit BDO har du også adgang til BDO Online, der er
BDO’s digitale koncept for administrative services, eller
det som også kaldes Business Services & Outsourcing.
Med BDO Online bogføring og BDO Online Løn kan du
helt enkelt høste administrative gevinster digitalt uden
at skulle investere i digitalkompetenceudvikling eller
ny teknologi. Du kan læse mere om ydelserne på de
næste sider.

BDO Online bogføring
Slip for krøllede kvitteringer og papirrod
BDO’s digitale løsning inden for bogføring strømliner og
automatiserer processen med at bogføre bilag og afstemme mod posteringer i banken. Herved sparer din virksomhed værdifuld tid på bogføring og administration.
BDO Online Bogføring giver dig et digitalt bogføringsprodukt, som er baseret på NAV eller e-conomic.
Med BDO Online Bogføring kan du via Mit BDO app’en
tage et billede af dine kvitteringer, mens du er på farten,
og sende det til dit online bilagsarkiv. Du kan også videresende fakturaer modtaget på mail eller indscanne et
fysisk bilag og sende det til dit online bilagsarkiv. På den
måde undgår du papirrod på skrivebordet og slipper for
at skulle arkivere i ringbind og aflevere dem fysisk til din
revisor, så du sparer tid, ressourcer og transport.
Dine fordele
Hvad får du med BDO Online Bogføring:
• Online bilagsarkiv – så dine bilag er sikkert opbevaret
• Automatisk matching af bilag med bankposteringer
• Mulighed for indscanning af bilag, mens du er på farten
• Online Overblik, der viser vigtige nøgletal for din virksomhed
• Nem fakturering
• Slut med papirkvitteringer og bilag, der flyder på
skrivebordet
• Mere tid til at skabe værdi i din forretning.
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kvitteringer
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Match digitalt
med din bank

3

Nem
administration

Se filmen på

bdo.dk/online
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Tilret
løngrundlaget
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Vent, mens
BDO behandler
lønnen
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Godkend og
modtag
lønsedler

BDO Online Løn
Nem lønadministration
Er du træt af besværet med at få indsamlet og sendt
lønoplysninger til din lønadministrator? Vil du have et
sikkert, enkelt og tidsbesparende værktøj, som gør, at
du samler og organiserer disse oplysninger smart? Så
er BDO’s digitale løsning inden for lønadministration
noget for dig.
Med BDO Online Løn er det nemt og hurtigt at indtaste løngrundlag, så du kan fokusere endnu mere på
virksomhedens kernekompetencer.
Med udgangspunkt i sidste periodes løngrundlag,
tilretter du løngrundlaget for dine medarbejdere, godkender og så klarer BDO resten. Du kan både vælge at
gøre det via din pc eller via vores app Mit BDO, hvor du
har adgang til BDO Online Løn.
Dine fordele
Det får du med BDO Online Løn:
• Mindre tastearbejde
• Enkelt udgangspunkt for at kunne håndtere løn
• Sikrer, at I overholder reglerne, når EU persondataforordningen træder i kraft i maj 2018
• Mere tid til at skabe værdi i din forretning.
Book et møde med din rådgiver og hør mere om, hvordan BDO Online Løn kan gøre din hverdag nemmere.

Se filmen på

bdo.dk/onlineloen

BDO Online Løn
- Nem og hurtig lønadministration
Tænk, hvis lønadministration var hurtigt og nemt.
Det er det nu med BDO Online Løn.
Se filmen på bdo.dk/onlineloen

Effektiv
administration
= mere tid til din virksomhed
Med den digitale kundeplatform Mit BDO
er du sikret administrative gevinster og
dermed mere tid til din virksomhed.

KONTAKT
Vil du vide mere om Mit BDO, så find
din nærmeste BDO revisor på www.bdo.dk
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