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Countrypack gir din bedrift tilpasninger til regnskapsstandarder og rutiner med dokumentflyt via automati-
serte prosesser mot offentlig, bank, egne kunder og leverandører, samt internt i organisasjonen. Med dette 
tillegget oppnår du stor effektivitet i betalingene dine for både inn- og utland.

COUNTRY PACK

Automatiser prosesser mot 
offentlig, bank, egne kunder og 
leverandører, samt. internt 
i organisasjonen

Spar tid ved inn- og utbetaling 
mot bank

Countrypack effektiviserer 
inn- og utbetalinger ved 
å automatisere manuelle 
inntastninger. Modullen har 
en skreddersydd tolkning som 
konverterer papir og PDF faktura 
til elektroniske filer.

Enkel rapportering mot Altinn.no

Myndighetene ønsker at mer av 
den offentlige rapporteringen 
skjer elektronisk. Countrypack er 
en integrasjon som automatisk 
rapporterer MVA oppgjør direkte 
til Altinn, slik at du får oversikt og 
kontroll over MVA oppgjøret ditt.

EHF rutiner i henhold til 
offentlige krav

Statlige og kommunale 
virksomheter krever fakturaer 
i EHF-format. Med dette 
modulet automatiserer og 
effektiviserer du prosessen og 
sikrer et solid sluttresultat.
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Hva kan Contry Pack hjelpe deg med

Statlige og kommunale virksomheter krever nå at 

leverandører sender faktura i EHF-format. Stadig flere 

private virksomheter gjør nå det samme. BitPeople har 

laget en modul til SAP Business One som håndterer EHF 

faktura og kreditnota i h.h.t. de gjeldene standarder. Du 

kan dermed erstatte manuelle inntastinger av papir- 

eller PDF fakturaer direkte i SAP Busiess One.

Modulen lar deg overføre bankfiler til betaling og 

avstemming automatisk til inn-og utland. Når MVA 

oppgjøret kommer, kan du enkelt og effektivt sende inn 

skatteoppgjøret direkte til Altinn.no. På denne måten 

kan du ha god oversikt og kontroll over alle MVA-

oppgjør med store tidsbesparelser.

Countrypack inneholder integrasjon til Huldt&Lilleviker 

(Visma.net Payroll) som automatiserer prosessene 

for lønnsbilag og postering i regnskapet. Slik kan 

du skape et godt samspill mellom lønnsystemet, 

forretnigsløsningen og regnskapet ditt.

Med Contrypack CPNO-Factoring kan du også 

redusere behovet for oppfølging av fordringer, 

samtidig som du får overikt og kontroll over dine 

factoring krav.

Norske bedrifter handler stadig mer i utenlandsk 

valuta. Med Adiles modul «Automatisk 

oppdatering av valutakurser» får man oppdaterte 

dagskurser, samt at eventuelle tap og gevinster 

føres automatisk på korrekt konto.

Ønsker du vite mer?

Ønsker du å vite mer om Countrypack, kontakt 

salgsavdelingen på tlf +47 23 96 80 90 eller send 

oss en e-post på contact@bitpeople.com.

Vi skaper glede og verdi i samspillet mellom mennesker og data
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