OfficeLink® Finans til Navision Stat

OfficeLink® gav overblik på
Handelsskolen i Silkeborg
Med indførelsen af OfficeLink® har Handelsskolen i Silkeborg taget et solidt
skridt i retning af bedre og mere professionel rapportering, forklarer økonomichef Villy Steinicke. Og det er allerede blevet bemærket i bestyrelseslokalet.
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Et moderne værktøj til ledelsesrapportering. Så enkelt beskriver økonomichef Villy
Steinicke fra Handelsskolen Silkeborg rapporteringskonceptet OfficeLink®, der har flyttet
hans fokus fra tabeller til udvikling.
”Jeg kan nu bruge meget mere tid på opfølgning og udvikling i stedet for at flytte tal
rundt mellem de forskellige systemer.”
Det er revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO der har udviklet OfficeLink®. Og det
var BDO, som Villy Steinicke og Handelsskolen Silkeborg inviterede inden for i foråret 2010.
Handelsskolen Silkeborg er en uddannelsesinstitution med omkring 1300 elever, 130
ansatte og en omsætning på omkring 85 millioner. Som hos alle andre erhvervsskoler
er kernen i Handelsskolens økonomistyring Navision Stat. Et system der dog har sine
begrænsninger, hvis man spørger Villy Steinicke.
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Denne publikation er skrevet i generelle
vendinger og skal alene betragtes som generel
vejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller
undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at
drøfte de specifikke problemstillinger. BDO,
vores partnere og medarbejdere påtager os ikke
ansvar for tab foranlediget af en handling, der
er taget - eller ikke er taget - på baggrund af
oplysningerne i denne publikation.

”Al information i Navision Stat skal jo trækkes over i regneark og bearbejdes. Der findes ikke
noget rapporteringsværktøj i Navision Stat. Derfor valgte vi at høre mere om BDO’s Excelbaserede OfficeLink®.”
Villy Steinicke har tidligere hørt om andre og lignende overbygninger til Navision Stat, men
da han blev præsenteret for OfficeLink®, spidsede han ører.
”De andre, jeg har hørt om, passede ikke til vores behov som skole. Vi har en meget forgrenet organisation spredt på både uddannelser og kursusaktiviteter. Det bliver let uoverskueligt, men her har OfficeLink® den fordel, at du selv bestemmer, hvor langt du vil dykke
ned i data - startende fra toppen.”
Den månedlige økonomiske status er dermed gået fra at være en tung arbejdsbyrde til at
være et brugbart værktøj i arbejdet med at styre Handelsskolen Silkeborgs økonomi.
”Økonomistyring handler jo om at holde styr på finanserne. Vi havde som så mange andre
skoler store udfordringer med budgetterne i 2009. Det tydeliggjorde behovet efter at få et
bedre overblik. For hver måned der går, kan vi nu konstatere, at det er tilfældet.”
Villy Steinicke har allerede fået positive tilbagemeldinger fra kollegaer i ledelsen:
”Jeg kan mærke, at jeg ikke skal bruge så lang tid på at forklare og uddybe. Tidligere kunne
kolleger jo komme med rimelige forespørgsler om at få detaljeret dit eller dat. Og så måtte
jeg til tasterne. Nu har de alle data samlet i OfficeLink®. Let tilgængeligt og brugervenligt
for enhver.”
Det med brugervenligheden har skolens bestyrelse også bemærket, vurderer Villy Steinicke.
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”Vores rapportering er jo grundlæggende den samme. Alligevel fik vi på seneste bestyrelsesmøde ros for at rapporteringen var blevet mere overskuelig.”
BDO’s Branchegruppe for uddannelse
BDO er førende inden for revision og rådgivning af frie skoler og uddannelsesinstitutioner
og vi betjener mere end 250 af disse skoleformer landet over.
For at sikre en optimal betjening af netop din skole har vi I BDO organiseret arbejdet i to
videngrupper der samlet består af omkring 40 revisorer og rådgivere, som har specialiseret
sig i de lovgivnings- og forretningsmæssige vilkår, som disse skoler og uddannelsesinstitutioner er underlagt.
Organiseringen gør, at BDO har landets største koncentration af eksperter på uddannelsesområdet, hvilket medfører en udvikling og videndeling, som kommer vores kunder til gode.
Medarbejderne gennemgår løbende intern og ekstern videreuddannelse, som sikrer, at
kvaliteten af ydelserne altid er i top.
Yderligere information
Herunder bl.a. produktblade, referencer og onlinedemonstrationer (webcasts) af bl.a. OfficeLink® Finans til NavisionStat finder du på www.officelink.dk og www.bdo.dk/skoler.
Kontakt
Er du interesseret i at høre mere om vores produkter og serviceydelser, eller har du
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
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