Viden er - at vide hvor viden er...
LIDT OM DET VI LAVER I HVERDAGEN - ER DET NOGET DU KENDER NOGET TIL???
1 = kendskab
2 = bruger 3= erfaren bruger
Programmer:
Microsoft Dynamics NAV
Microsoft Dynamics C5
Vetvision (dyrlæger)
Dinero
E-conomic
Summa Summarum
Billy
TeamViever
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Excel på bruger niveau:
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2

3

NEJ

Opus2
Wolters - årsregnskab
Conventus
Dynaccount
Proløn
Danløn
Bluegarden
Fjernskrivebord
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NEJ

lave enkle formler
bruge funktioner
import csv filer
export csv filer
betinget formatering?

Computer:

JA

NEJ

bruger du 2 skærme?
kan du finde rundt i stifinder?
indscanne bilag?
ændre standard printer?
er du vant tidsregistrering?
JA

NEJ

Netbank
export af csv filer
import af filer
Fi- indbetalinger

NEJ

har du taget efteruddannelse?

bruger du excel til afstemning
kan du danne pdf filer?
Kender du Dropbox?
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Kreditorbogføring:
bogføre kreditor via kreditormodul
bogføre kreditor via kreditor kladde
udligne kreditorkonti
afstem kreditorkonti med kontoudtog
klargør til revisor
afstemme kreditormodul med finans
kreditnotaer
bogf renter og rykkergebyrer
sandsynliggør skyldig kreditor
Debitorbogføring:
Lavet fakturering
indbetalinger fra FI kort
dankort indbetalinger
bankoverførsler/indbet
kontant indbetalinger
udligne debitorer
afstemme debitorer
klargør til revisor
sandsynliggør skyldig debitor
afskrivninger/tab på debitor
Finansbogføring:
bogføring af finansbilag
afstemme likviditets konti månedsvis
egenkontrol
talforståelse
god til at overskue et samlet regnskab
vurderer om tingene er korrekt
håndteret bogføring af netsalg,
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Excel?
regnskabsprogrammer?
andet aktuelt ? Skriv ovenfor
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NEJ

NEJ

har du styr på aktiver/passiver?
kan du holde mange bolde i luften?
bevare overblik i rodet bilag ?
læse og forstå en saldobalance?
Moms
omvendt betalingspligt
indberet EU - moms
One stop moms
indberette moms
momssandsynliggørelse?
bogføre momsafregning manuelt
alm momssats 25%
rep. Moms 6,25%
Løn:
lavet løn til timelønnet
Funktionærer
afstemme lønkonti
årsopgørelse til revisor
Finansbogføring:
afregninger fra Teller
klargøring til revisor
periodiseringer
varelagerstyring?
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