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 » Chatt mellan 
 användare
Byråns samverkan med kunderna underlät
tas betydligt genom att ni på redovisnings
byrån kan ha kontakt med kunden i anslut
ning till de tjänster ni utför. Med vår chatt 
kan du kommunicera smidigt med dina 
kunder antingen generellt, i grupp eller 
kring specifika underlag.
 Chattmöjligheten är tillgänglig för alla 
som använder app.bjornlunden.se. •

 » Paket för 
 byrå-kundsamverkan
Med våra nya webbtjänster kan din byrå 
skapa verkligt effektiva flöden för kunderna 
och för kommunikationen mellan byrå och 
kund. Du ger dina kunder en ny och bättre 
upplevelse – i mobil, app och webb – sam
tidigt som byrån i realtid får in digitala 
 underlag i BL Administration.
 Vi har förpackat webbtjänsterna i tre 
 prisvärda paket från 99–199 kr/månad. Bas
paketet möjliggör att du får in underlagen 
digitalt direkt i BL Administration. Med 
Mellanpaketet kan du effektivisera ytter
ligare genom att även jobba automatiserat 
med kvitton och leverantörsfakturor. För att 
även få AIbaserat rådgivarstöd väljer du 
pluspaketet. •

 Först vid avstämning behöver du hantera 
leverantörsfakturan i BL Administration, 
och då blir din roll att kontrollera och i ef
terhand justera eventuella felaktigheter. Du 
väljer själv om du vill att alla leverantörsfak
turor (som går) ska automatiseras eller om 
du själv vill styra från vilka leverantörer det
ta ska ske. •

 » Fakturering
En unik fördel med vår webbfakturering är 
att byrån och kunden jobbar mot samma 
källa och med direkt synk. I samma ögon
blick som kunden skickar en faktura dyker 
den upp i byråns BL Administration. Och 
när byrån t ex markerar en faktura som 
 betald ser kunden direkt i kundreskontran 
att den är betald.

Några av funktionerna i Fakturering:

 ✓ Skapa och skicka PDFfakturor som 
epost 
– eller spara ner fakturan och skicka den 
– möjlighet att lägga in logga och fritext 
– möjligt att spara utkast och komplet
tera senare

 ✓ Registrering av fakturabetalningar
 ✓  Kundregister
 ✓  Artikelregister
 ✓  Kundreskontra
 ✓  Sälj fakturan direkt – samarbete med 

Capcito

 » Bank & betalning
Med våra integrationer mot bankerna 
(Nordea, SEB, Handelsbanken) kan kund
företagen betala leverantörsfakturor med 
direktkoppling mot banken. Kunden kan 
även markera fakturor som betalda. Detta 
slår naturligtvis igenom i reskontran i 
BL  Administration. 
 Även andra programfunktioner i 
BL  Administration effektiviseras och auto
matiseras med en bankintegration; åter
redovisning av leverantörsbetalningar, 
kund inbetalningar och avstämning mot 
bankkontoutdraget. Istället för att jobba 
med filer och nedladdade kontoutdrag 
hämtar bankkopplingen ut dagsfärska 
 uppgifter och levererar dem direkt in i pro
grammet. •

 » Automatiserat leve-
rantörsfakturaflöde
Genom att automatisera flödet av leveran
törsfakturor kan du hoppa över det manuel
la steget med att ankomstregistrera faktu
rorna. När fakturan kommer in till 
databasen (exempelvis via epostportalen) 
kommer vår tolkningstjänst att skapa 
 poster i reskontran automatiskt. Dessa går 
sedan direkt ut för attest (och betalning). 

 » Lönebesked
Med vår nya funktion för lönebesked kan du som 
 hanterar löner skicka ut lönebesked på ett smidigt 
och säkert vis till de anställda. Du kan vara säker på 
att känsliga personuppgifter inte hamnar i orätta 
 händer, helt i enlighet med kraven i GDPR. Det är 
bara den anställde själv som kommer åt sina 
löne uppgifter genom att logga in i Björn 
Lundénappen eller på webben med mobilt 
BankID eller med användarnamn och 
lösen ord. •



B L SK AT T

B L B O K SLU T

 » Möjlighet att 
 exportera INK2 till 
Skatteverket
Skatteverket öppnade den 31 augusti möj
ligheten att ta emot huvudblankett INK2 
via SRUfil på filöverföringstjänsten.  De kan 
ta emot INK2blanketten fr o m deklara
tionsperiod 2020P1. 
 I BL Skatt bockar du för att du vill ta med 
INK1/INK2 i exporten om de är markerade 
för export via SRU (i deklarationsfilen) 
 innan du klickar på knappen Filöverföring 
för att skapa en SRUfil av förbockade 
dekla rationer.  
 Observera att INK2 måste signeras på 
Mina Sidor efter lyckad filöverföring för att 
den ska anses inlämnad till Skatteverket. 
Det kan firmatecknare eller deklarations
ombud göra.

Vi har utökat dialogen för Export SRU med 
kolumner för uppgift om Deklarations
ombud samt Handläggare (enligt deklara
tionsfilens basuppgifter). Vi har även lagt in 
möjlighet att få bocken för att ta med INK1/
INK2 förvald. Du måste aktivt ställa in det i 
ditt BL Skattprogram under Verktygsknap
pen uppe till vänster. Välj där Övriga inställ
ningar och den nya fliken för Export SRU. •

 » Nu kan du jobba 
 digitalt med hela 
bokslutsprocessen
I BL Bokslut har vi nu infört funktioner så du 
kan arbeta digitalt genom hela boksluts
processen. Det digitala arbetsflödet gör att 
du sparar tid och har full kontroll över pro
cessen via statusuppdateringar.
 Använder du molnlösningen kan du info
ga egna underlag till respektive boksluts
bilaga. Det är även möjligt att infoga fristå
ende dokument såsom registreringsbevis 
och en kopia av en signerad årsredovisning.
 För att informationen om företaget och 
företagets företrädare alltid ska vara upp
daterad och korrekt kan du hämta registre
rade uppgifter automatiskt. 
 Årsredovisningen/årsbokslutet kan du 
upprätta helt elektroniskt (digitalt) genom 
att det nu är möjligt för företrädarna att 

 signera årsredovisningen och för eventuell 
revisor att göra en revisorspåteckning digi
talt. Årsredovisningen skickas för signering 
genom ett enkelt knapptryck. Signeringen 
görs med BankID via en integration mot 
 Verified. För att använda tjänsten krävs ett 
abonnemang som kan tecknas via pro
grammet. Den som redan har ett abonne
mang hos Verified loggar in med sina be
fintliga inloggningsuppgifter. Du kan följa 
signeringsprocessen via en dashboard. Det 
går även att signera årsstämmoprotokollet 
via signeringstjänsten. 
 När årsredovisningen är signerad skickar 
du en digital avskrift av årsredovisningen 
till Bolagsverket (aktiebolag K2). Har före
taget en vald revisor kan revisorn skicka 
revisions berättelsen från sin programvara. 
Revisions berättelsen läggs sedan ihop med 
årsredovisningen i Bolagsverkets tjänst för 
digital inlämning. Handläggningsprocessen 
hos Bolagsverket följer du som har en 

molnlösning via en statusdialog som ger 
dig full kontroll över hela handläggnings
processen från att årsredovisningen laddas 
upp till att den är registrerad. •

 » Kommande nyheter
Under hösten kommer vi att införa en ny 
funktion för att dela dokument som effekti
viserar den digitala processen genom att 
det blir möjligt att snabbt och enkelt dela 
dokument med kund och eventuell revisor. 
 Vi jobbar även vidare med att införa digi
tal inlämning till Bolagsverket för aktie
bolag K3. Enligt plan införs funktionen för 
 digital inlämning för mindre aktiebolag 
som tillämpar K3 under 2021. Digital inläm
ning för större aktiebolag (K3) planeras att 
vara i drift 2022. •



Automatisera rutinarbetet  
med våra smarta integrationer
Genom att koppla BL Administration till andra system kan du och dina kundföretag eliminera onödi-
ga  moment och jobba effektivare. Vi tillför löpande nya system att koppla mot, vilket innebär att allt fler 
 moment kan automatiseras. Till skillnad från flertalet andra leverantörer tar vi inte ut någon  avgift  
för själva kopplingen. 
 Du aktiverar integrationerna direkt i BL Administration under Arkiv – Integrationer.  
Fler integrationer tillkommer löpande, se bjornlunden.se/integrationer

» Med Mynt kan byråns kunder 
få blixtsnabb finansiering baserat 
på kund företagets individuella 
förutsättningar.

» Oxceed är en molntjänst för 
rapport ering, budgetering och 
analys av ekonomisk data.

» Med Textalk får byråns kunder 
en komplett och användarvänlig 
 e-handelslösning.

» Coredination är en modern 
tjänst för hantering av arbets-
order och tidrapportering.

» SwessPRO är ett lättanvänt, 
flexibelt och kraftfullt kassa-
system med fokus på försäljning. 

» Med vår bankkoppling till 
Nordea kan du arbeta auto-
matiserat med utgående och 
ingående betalningar.

» AddMobile utvecklar digitala 
verktyg för bland annat bygg- 
och anläggningsbranschen. 

» Konstrukt är ett molnbaserat  planeringsverktyg 
för budget, prognos samt enklare analys och 
 rapportering. 

TimeLog
» Timelog erbjuder tid- och 
kostnads registrering på flera 
olika enheter och ger byråns 
kunder en fullständig överblick 
över ekonomin i sina projekt.

» Axactor är ett kredithanteringsföretag som fungerar 
som ett komplement till kundföretagets egna ekono-
mi- eller fakturahanteringssystem.  

» Ett plugin som förvandlar 
kundföretagets WordPress-sajt till 
en välfungerande e-handel.

» Accountec Byråportal är en 
digital mötesplats som förenklar 
samarbetet mellan byrå och 
kund.

» Har du SEB som bank kan du 
jobba automatiserat med utgå-
ende och ingående betalningar 
med vår bankkoppling.

» Med Serviceprotokoll.se får 
byråns kunder en smidig service- 
och order hantering.

 
» Bygglet är det ledande projekt-
verktyget för små och medel-
stora företag i byggbranschen.

» Capcito analyserar kundföreta-
gets bokföring i realtid och ger 
ett låne erbjudande på 1 minut.

» I samarbete med Telia Sense 
erbjuder vi en körjournal som 
 minimerar din manuella hante-
ring av tjänsteresor med bilen.

» Leeroy är en snabbväxande digital platt-
form som hjälper restaurangkedjor att dri-
va, hantera och optimera sin verksamhet. 

Med vår koppling till Leeroy kan byråns kunder få sin försäljning 
automatiskt bokförd.

Obs!
Vi tar inte ut nå-

gon avgift för själva 
 kopplingen!

» Timekeeper gör det enkelt för 
byråns kunder att tidredovisa 
och hålla ordning på timmar och 
artiklar i sina projekt.

» Med Asteria – Smart Cash Flow 
får du en tydlig överblick över 
pengar in och pengar ut.

» Pondus Pro är ett webbaserat 
fastighetssystem för både teknisk 
och ekonomisk förvaltning.

» Med vår bankkoppling till 
Handelsbanken kan du jobba 
automatiserat med utgående 
och ingående betalningar.

» Med vår koppling till iZettle 
slipper byråns kunder bokföra sin 
dagsförsäljning manuellt.

» Fieldly är det digitala pro-
jekthanteringsverktyget för 
byggbranschen som minskar din 
administration och ger dig full 
koll på dina projekt.

» Jetshop är en e-handelsplatt-
form i molnet som är byggd för 
e-handel i alla kanaler.

» Stockfiller är ett samlat system 
för orderhantering, leveransupp-
följning och försäljningsanalys för 
alla led inom livsmedelsindustrin.

» En gratistjänst som ger dig 
företagets viktigaste nyckeltal 
direkt i mobilen.

» Rekyl är det användarvänliga 
programmet som hjälper företag 
till högre lönsamhet och effektiv 
administration.

» Boxnet är ett helt webbaserat 
kassasystem med kraftfulla funk-
tioner som hjälper dig sälja mer i 
din verksamhet.

» Bizzdo ger dig tillgång till 
analyser av företagets ekonomi, 
uppdaterat i realtid på bizzdo.se. 


