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ØKONOMI
ET VERKTØY FOR Å REGISTRERE ØKONOMIBILAG

ØKONOMIMODULEN TIL LANDAX kan brukes til å registrere 
økonomibilag på grunnlag av en oppsatt kontoplan og få gode rapporter 
filtrert på en rekke områder. Økonomimodulen dekker bilag knyttet til 
prosjekter, utstyr, kunder, leverandører, produkter og svinn.
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HVEM HAR BRUK FOR ØKONOMIMODULEN?
Økonomimodulen er et nyttig verktøy for bedriftens analytikere 
og beslutningstakere og de som legger til rette saker til ledelsen. 
Bruksområde er de områder man ønsker å få rapporter omkring kostnader, 
inntekter og svinn. Modulen tar godt hånd om for eksempel kostnader 
knyttet til utstyr og drift av bygninger.

Skreddersy kontoplanSkreddersy kontoplan

Kontroll på økonomi i prosjekterKontroll på økonomi i prosjekter

Kostnader knyttet til utstyrKostnader knyttet til utstyr

Gode samlerapporterGode samlerapporter

Gode import og eksportmuligheter til ExcelGode import og eksportmuligheter til Excel



LANDAX APP
LANDAX har god støtte for flere moduler i sin APP, 
og jobber kontinuerlig med å legge til andre.

ØKONOMIMODULEN I LANDAX kan samle gode rapporter 
på tvers av alle andre moduler og områder hvor det registreres bilag. 
Løsningen er praktisk og enkel, men gir gode og pålitelige rapporter. 
Modulen er i vekst. Den egner seg godt i forhold til å måle kostnader 
i prosjekter, kostnader knyttet til svinn i produksjon og kostnader 
knyttet til spesifikt utstyr i FDV-modulen.
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LANDAX ØKONOMIMODUL



3

KVALITET

PROSJEKT

TRYGG MAT

HMS IK

BEREDSKAP

AVVIK

HR

FDV

RISIKO

LANDAX PRODUKTER

AVVIK

MEDARBEIDERE

FERIE

PROSESSER

KOMPETANSE

RISIKO

TIMER

BEREDSKAP

OPPGAVER

FRAVÆR

PROSJEKTER

LAGERSTYRING

SAMSVAR

UTSTYR

CRM DOKUMENTER

OPPSLAGSTAVLE PRODUKTER

HACCP INSPEKSJON

PROTOKOLL RAPPORTER

LEVERANDØRER LOKASJONER

SJA

ØKONOMI

SJEKKLISTER



FUNGERER OGSÅ I OMRÅDER UTEN INTERNETT!

Appen vil fungere også om du skulle befinne det i et område uten internett-forbindelse. 
Du kan for eksempel befinne deg i en kjeller hvor det ikke er nett, og ønsker å få 

dokumentert et avvik som du observerer. Når telefonen får nett-dekning igjen, vil appen 
kunne synkroniseres med Landax og avviket blir tilgjengelig i web-applikasjonen.
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CRM PROSESSER

LOKASJONER SJEKKLISTER

DASHBOARD PROSJEKTER

MEDARBEIDERE UTSTYR

DOKUMENTER RISIKO

OPPGAVER ØKONOMI

PRODUKTER

ØKONOMI

Finnes i Landax APP

KVALITETSLEDELSE OG ØKONOMI

TILKNYTTEDE OG ANBEFALTE MODULER
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+47 625 33 680
SALG@LANDAX.NO

KONTAKT OSS:

WWW.LANDAX.NO

KVALITETSLEDELSE OG ØKONOMI

HVORFOR VELGE LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax systemet består av over 25 moduler og seks fagområder som 
støtter hverandre. De seks fagområdene dekker Prosjekt, Kvalitet, HMS, 
Risiko, FDV og HACCP.

Landax AS er et selskap som utvikler og selger programvare for 
blant annet kvalitetsstyring, internkontroll, HMS, risikoanalyse, 
FDV, mattrygghet og sertifisering. Alt er utviklet i samarbeid med 
næringslivet.

Vi står også til tjeneste med rådgivning og coaching i forbindelse 
med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontroll. 



KVALITETSLEDELSE OG
ØKONOMI
WHITEPAPER 2020

KONTAKT
+47 625 33 680
post@landax.no
www.landax.no

ADRESSE
Landax AS
Grønnegata 21A
2317 Hamar, Norge


