
Oseberg BASIS oppstart 
Velg bort store prosjekter med unødige kostnader 

 

               

   

    

   

   

    

Noen ganger ønsker vi bare at ting skal gå fort og være 

enkelt, uten at det koster mer enn nødvendig. Med  

Oseberg BASIS oppstart fakturerer og rapporterer du i  

Business Central Cloud etter en uke. Du får et kraftfullt  

økonomisystem i skyen som gir deg muligheten til å starte 

her og nå, men også å vokse når du har behov for det. 

Begynn i det små, men behold muligheten for å vokse                                                        

Business Central er en kraftig plattform med store muligheter til å 

vokse i. Begynn i det små og ta i bruk mer av løsningen når       

bedriften din vokser og du får behov for det. Integrer systemet med 

andre Microsoft produkter som Microsoft (Office) 365, Dynamics 

CRM og Power Platform. 

Skyen gir fleksibilitet og tilgjengelighet                                                  

Jobb der du er med det du har. Business Central er tilgjengelig hvor 

som helst og fra forskjellige enheter. I skyen behøver du ikke     

bekymre deg for lagring og drift. Oppgraderinger skjer automatisk. 

Hovedoppgradering to ganger i året og mindre oppdateringer hver 

måned som betyr at du aldri gror fast i et gammelt system.  

Det skal være enkelt å bytte forretningssystem                           

Mange gruer seg for å bytte system, men det trenger ikke være så 

vanskelig. Vi hjelper deg med å migrere viktige data, og vi har en 

klar tidsplan i leveringsuken som det er lett for deg å forholde deg 

til. Du vet hva som kommer og er godt forberedt på endringen. 

Føl deg trygg med opplæring og konsulenter online          

Oseberg BASIS oppstart inkluderer to timer med grunnopplæring 

før oppstart, og to timer bistand etter oppstart med mulighet for å 

stille spørsmål. I grunnopplæringen blir du kjent med systemet og 

hvordan du navigerer i Business Central. Når det er på tide å  

bokføre første faktura, kan du bestille en av de to timene du har hos 

en konsulent. Du trenger Ikke benytte de to timene dine samtidig, 

men står fritt til å bruke timene på den måten som gjør at du     

kommer i gang på en god måte. Grunnopplæringen og konsulent-

timene holdes online. 

Norsk basisoppsett 

Balanse- og resultatregnskap 

Oppfølging av nøkkeltall 

Dimensjonshåndtering 

MVA-rapportering 

Kjøp og salg i ulike valutaer 

 Kunde- og leverandørreskontro 

Leverandører og betalinger 

Kunder og fakturering 

To timer grunnopplæring online 

To timer bistand etter oppstart 

Kundeportal  

DETTE ER INKLUDERT  



Regnskap og registre i ditt forrige system?                                              

Vi hjelper deg gjerne. Eksporter registrene dine til Excel, så 

importerer vi dem til Business Central sammen med eventuelle 

åpne poster. Dette betyr at du ikke går glipp av noen            

pågående inn- eller utbetalinger. Vi importerer også dine      

regnskapstransaksjoner fra det siste året hvis du ønsker det, 

og ditt forrige system kan levere en standard SAF-T fil.  

Kunder, fakturering og kundereskontro                                                             

Lag salgsfakturaer, kreditnotaer og ha oversikt over dine    

kundefordringer. Du ser hvilke utestående beløp du har og 

hvilke kunder som har betalt. Du kan velge å periodisere    

inntektene og følge opp salget effektivt. Hvilken kunde       

kjøper egentlig mest?  

Følg med på dine nøkkeltall                                                         

Bruker du forskjellige kostnadssteder eller dimensjoner når du 

bokfører i dag? Send dokumentasjonen til oss, så setter vi det 

opp slik at du kan fortsette å analysere dine nøkkeltall slik de 

er vant til.                                               

Arbeid med ulike valutaer                                                            

Hvis du bruker forskjellige valutaer, har du tilgang til de mest 

vanlig her. Hvis noen valutaer mangler, kan du enkelt legge de 

til. Oppdatering og beregning av valuta-differanser skjer auto-

matisk.  

Tilgang til online opplæring og kundeportal                             

Som ny bruker kan du benytte Microsoft sin e-læringsportal 

for å lære mer om Business Central. Her finner du video,     

informasjon, manualer og verktøy for selvlæring. Noen ganger 

er det allikevel behov for support. Som kunde av Oseberg har 

du tilgang til vår Kundeportal, som betyr at hjelpen aldri er 

mer enn et tastetrykk unna. 

   

    

   

   

    

Velg hvilket språk du ønsker 

Du velger hvilket språk menyene dine skal ha. Her er ferdige 

nummerserier, bokføringskladder, regnskaps- og mva. maler 

klare til bruk. Velg å importere kontoplan fra det forrige  

systemet eller ta i bruk standard kontoplan levert av oss. 

Leverandører, betalinger og leverandørreskontro                       

Opprett kjøpsfakturaer, kreditnotaer og hold styr på din   

leverandørreskontro ved å la systemet hjelpe deg å betale i 

tide.  

Systemet hjelper deg med mva. beregningen                         

Mva. er ofte vanskelig. Her er prosessen forenklet for       

rapportering med ferdige maler. Dette gir deg færre feil         

i mva. rapporten siden systemet hjelper deg med å                 

rapportere. Ferdig maler for SAF-T er inkludert i standard-              

løsningen vår.  

Dette kreves for Oseberg BASIS oppstart                                                  

Det kreves internettilgang for å få koble deg til løsningen.  

Du må ha lisens for navngitte brukere. Disse  tildeles ved 

oppstart og er en forutsetning for at Microsofts Business 

Central skal fungere.  

Du trenger tilgang til Microsoft (Office) 365 for å logge på 

Business Central. Har du ikke det, kan vi også levere det.                 

Microsoft (Office) 365 belastes per bruker og måned 

 

 

 

PRIS 
Prisen består av en fast pris for implementering og en løpende variabel del for brukertilgang.                 

Brukerkostnaden påvirkes av antall brukere og type bruker 

Fastpris fra  

45 000 kr gjeldende brukerkostnad fra Microsoft kommer i tillegg 

Har du mer enn ett selskap?                                                                                                                                                                                               

Det er ingen ekstra lisensieringskostnader hvis du har flere selskaper i samme database. Det vil si at du logger på selskapet med samme e-postadresse.                                                                                                          

Oppstartskostnad for flere selskaper:                                                                                                                                                                              

Ekstra selskaper med migrasjons kunde- og leverandørregister, åpen hovedbok: 20 000 kr pr selskap.                                                                                            

Leveringsuken kan bli påvirket med flere selskaper i implementeringen. 

Kontakt oss på info@oseberg.no eller les mer på vår hjemmeside oseberg.no 
Kontakt oss på post@oseberg.no eller les mer på vår hjemmeside oseberg.no 

https://dynamics.microsoft.com/nb-no/business-central/pricing/
mailto:post@oseberg.no
https://www.oseberg.no/

