
VELKOMMEN TIL FROKOSTMØTE



Uni24

• Uni24 som en del av din 
webløsning
• Opprette leverandører
• Fakturamottak på web
• Nytt design på kunde- og 

leverandør skjermbilder
• Opprette kunder og 

leverandører fra 1881 





TRAVELTEXT
Ny reise & utleggsmodul

integrert i Uni Økonomi



Tilbud, ordre &
faktura

Regnskap

Lønn

ContractingTimefangst

Abonnement

Nettbutikk

Butikkdata

Reise regning



Traveltext+Uni Micro = sant

• Enkelhet i utfylling og integrering 
mellom refusjonssystem og 
økonomisystem er eneste farbare 
vei. 
• Vi valgte Traveltext og faser ut vårt 

eget reiseregnings sysstem, sier 
daglig leder Jannike Neset i Uni
Micro AS.



Historien
-ett ønske om brukervennlighet

«Traveltext ble etablert av styreleder 
Jarl-Gunnar Lier på tampen av 2009 
fordi han selv var lut lei utfylling av 
reiseregninger.»

• Innovasjon Norge
• Automatisere handlinger
• Ett heldigitalt 

reiseregningssystem 



Hvordan effektivisere 
reise & utlegg

• Optimalisere bruker vilkår

• Tilrettelegging for føring av reise 
på farten

• Bort med fysisk signering

• All administrering og attestering 
skjer i TravelText

• Sikker overføring til Uni Økonomi 
for behandling



Ikke bare et reiseregnings system!

• SEB Kreditt kort
• Kjørebok
• Utleggs refusjon
• Unik epost for kvitteringer



Hvordan føre reisen?-en løsning for alle

• Bruk sms/mms kommandoer på 
mobil
• Før på «tradisjonell måte på 

nett»
• Ha tilgang til speilet versjon på 

applikasjon



FUNKSJONER I TRAVELTEXT
www.traveltext.no



Reiseregnings prosessen



VALUTA OG AUTOMATISKE SATSER



PRISER

• Grunnlisens: Inkl en administrator

• Brukerlisens : Pr bruker-Pr mnd

• Installasjon/opplæring: Ca 3t

• Brukerlisenser	faktureres	pr	mnd fra	69,-89,-
• Installasjon/opplæring	er	engangssum
• Grunnlisens er	uavhengig	av	kundeforhold



TAKK FOR MEGJ

Kontakt:
Julie Næss

Julie@unimicro.no
Tlf; 93083720

For mer informasjon om Traveltext



AUTOBANK 2



Autobank
Onboarding



Last ned ferdig utfylt avtale. 
Denne signeres og sendes
til bank.



Gjør innsending til bank 
tilgjengelig i remitteringsbildet.



Autobank i bruk



• Autobank – returfiler
• Ved full automatikk skjer 

dette automatisk. Her ser vi 
forløpet når filene hentes
inn i programmet ved et 
tasteklikk, uten å måtte 
logge inn i banken
• Først får vi en mottaksretur 

hvor banken bekrefter at 
innsendt fil er ok og betaling 
vil bli utført på forfallsdato



• Autobank – avregningsretur
• Når betaling er utført mottar 

vi en avregningsretur. Ved 
innstilling «Full automatikk» 
leses denne inn automatisk 
og utbetalingsbilaget blir 
bokført



CONTRACTING



Nyheter i Contracting 2017
• Budsjett
• Rapport 
• Filter-funksjonalitet på fanene
• Registrerer løpende varer fra Autofakt 
• Dokument-fanen 

• Mulig å hake av for hvilke dokument som skal følge ordre/faktura, og lastes 
opp til BoligMappa.

• Ny BoligMappa integrasjon
• Vareimport modul
• Byggtorget integrasjon
• Mer oversiktlig fakturaforslag 
• Bedre oversikt for prosjektleder «mine prosjekt»



Nyheter i Contracting 2017
• Budsjett (Salg/Inntekt, Varekjøp/kost, Timekost, Timeantall)



Nyheter i Contracting 2017
• Rapport (ny Totaler og widget fane). Bedre oversikt over DG% og forventet DG%.

• Listevisning – «Alle Mine Prosjekt»



Nyheter i Contracting 2017
• Rapport (ny Totaler og widget fane). Bedre oversikt over DG% og forventet DG%.

• Detaljer Prosjekt



Nyheter i Contracting 2017
• Fakturaforslag med innestående og akonto



Nyheter i Contracting 2017
• Fakturaforslag med innestående og akonto



Nyheter i Contracting 2017

Inngående Faktura håndtering
• Enklere tildeling av faktura
• Leverandørfaktura/Autofakt legges i fakturamottak. 
• Bestillingsfane for avsjekk av bestilling mot Inng.faktura. 

(best.nr).



Contracting 2017
Inngående Faktura håndtering



Nyheter i Contracting 2017

Vi prøver noe nytt og inviterer til bransjetreff 
- invitasjoner kommer, så følg med!



SIGNERE.NO

- Digital signering i Uni Økonomi





Kort om modulen

• Utviklet av

• Trygg og effektiv håndtering av dokumenter
• Sporing av signeringsprosess
• «Låses» før signering

• Bindende Bank-ID signatur
• Fungerer på alle type enheter 

• Frigjøring av ressurser
• Miljøbevisst-papirfritt
• Tidsbesparende



Historien-
Studentsamskipnaden

• UniPluss –Studentsamskipnaden

• Digital leiekontrakts signering 

• Store besparelser

• Suksessen resulterte i 
opprettelse av Signere.no



Hvordan aktivere



Hvordan bruke Signere.no?

• I kunde oversikt
• Under Dokument fane
• Digital signatur



Ikon beskrivelser



Når mottaker signerer



Dokumentasjon på signering



• Etablering; 499,-

• Pr bedrift(klient) 299,- i mnd

• Pr signatur 20,-

PRISER



Kontakt

• Send e-post til post@signere.no
• Eller
• Ta kontakt med meg: Julie@unimicro.no
• Tlf: 93083720

TAKK FOR MEGJ



Uni economy

…og hva er egentlig så nytt i forhold til V3?



• Regnskap
• Faktura 
• Lønn
• Timeregistrering
• Apper

• Klientoverbygg for 
regnskapskontor

Hva kommer?



Automatiske jobber
• Systemet kan forberede arbeid for godkjenning
• Bruker jobber etter tildelt oppgaveliste 

(Purreliste, inkasso, momsoppgave, o.l.)
• Rolle- og team basert routing av oppgaver og godkjenninger

• Periodisk rapportering
• ( Kunde, styret, ledere etc. )

• Importjobber ( og jobber generelt )
• Mulighet for å skedulere jobber periodisk, på intervall eller 

ved ekstern trigger.



Moderne funksjoner - «Sosialt regnskap» 
• Meldingsflyt ( Notifications )
• Godkjenninger, oppgaver og systemmeldinger på tvers av klienter,

( med mulighet for direkte godkjenning fra meldingslisten. )
• Meldinger 

Mulighet for å sende meldinger / chat mellom brukere på alle objekter 
( Faktura, Ordre, Kunde, etc )

• Mobil APP
• Sanntidsoppdatering, ( push ), på meldinger med svarmulighet
• Godkjenne direkte fra mobil
• Skanne bilag og kjøre OCR tolk direkte i APP / opprette 

leverandørfaktura



Et av verdens mest tilgjengelige 
økonomisystem å integrere med?

• Komplett API med all funksjonalitet som systemet bruker selv

• Push / WebHooks
• 3dje parts systemer kan lytte til endringer på klient

• Mulighet for integrasjon uten vår deltakelse
• Eksterne utviklere kan selv opprette egendefinerte felter og 

tilpasse systemet etter behov.



Status på neste generasjons 
økonomisystem 

• I pilotfase, ekstern beta 
25. april
• Kommer mer 

funksjonalitet hver dag
• Et fantastisk utviklerteam
• Lanseres i 2017



NYE SALGSLØSNINGER









Maler



Hjemmeside 
for byrå



HTTPS://

• Google sier de vil rangere 
sider som har SSL (HTTPS) 
litt høyere ved søk
• God sideoppbygging og 

kvalitet på innhold er 
fortsatt viktigere enn å ha 
HTTPS på nettsiden
• Mer på Uni Blogg



Rabattkoder

Mulighet til å tilby 
rabatter i 
nettbutikken til 
besøkende som har 
fått en spesiell kode.

Mer om modulen



ELFO - Butikkdata
• Web basert Butikksystem
• Offline løsning/lokal 

installasjon
• App – Google play/appstore
• Vipps som betalingsløsning
• 3 muligheter for integrasjon 

mot Uni



WEB POS



Vision Mobile



Takk for oss!

Følge oss gjerne på sosiale medier
unimicro.no/blogg

facebook.com/unimicro


