
 

iCount – regnskap for tannleger! 

Kutt kostnader - Fjern dobbeltarbeid! 

iCount er et nettbasert regnskapssystem som gir tannleger store fordeler. Tallene fra Opus Dental 

overføres ved et tastetrykk til iCount. Slik vil alt som skjer i Opus Dental direkte gjenspeiles i 

regnskapet. Dette gir en klar effektiviseringsgevinst, behovet for manuell punching blir borte, og tallene 

i regnskapet stemmer 100% med tallene i Opus. 

I tillegg får tannlegene fordelen av å kunne betale sine regninger direkte i regnskapssystemet. Dette 

fjerner dobbeltarbeidet som oppstår når regninger først betales i nettbank for så og føres i regnskapet. 

Og dere vil få 100% overensstemmelse mellom disse tallene i nettbank og regnskap. Tenk på all 

tiden som spares på avstemming! 

 

Dere sparer penger fordi dobbeltarbeidet blir borte. Samtidig får dere bedre kontroll ved at 
regnskapet til en hver tid er tilgjengelig og oppdatert. 

Full kontroll! 

Regnskapet er oppdatert og tilgjengelig - på et hvert sted til en hver tid! 

Ved å føre betalingene i nettbank direkte i regnskapssystemet, eliminerer du dobbeltarbeid og 

sparer tid. Men ikke bare det. De viktigste kostnadene vil til enhver tid være oppdatert i 

regnskapet. Dere vil kort sagt få et bedre grep om den økonomiske styringen, noe som selvsagt er 
avgjørende - ikke minst i utrygge tider. Følg utviklingen i virksomheten – fra dag til dag! 

Total trygghet! 

Dere får full support, kurs og støtte. Det er mulig å gjøre det selv! 

Kurs for å få dere i gang 

Vi i Intellicount er opptatt av at våre kunder skal kunne bidra i føringen av regnskapet selv - for på 

den måten å spare penger og få bedre kontroll. Derfor tilbyr vi kurs som gir våre brukere 

kompetanse i grunnleggende regnskapsføring. Kursene krever ingen kjennskap til regnskapsførsel. 



Full support 

Som kunde hos Intellicount vil dere få tilgang til en supporttelefon som kan gi dere svar på 

spørsmål rundt det å føre regnskap. Ring oss og få de svarene du måtte trenge for å få regnskapet 
på plass. 

Regnskap for alle – uansett ønsker og behov! 

iCount kan brukes av alle – uansett kompetanse! Dere behøver ikke kjenne til hvordan et regnskap 

fungerer og settes opp for å bruke iCount. Vi har "sydd inn" bransjekompetanse i systemet slik at 

brukeren ikke trenger å besitte den selv. iCount kan brukes av alle - fra novisen helt uten erfaring 

til regnskapseksperten. 

Noen ønsker å gjøre hele eller mye av regnskapsjobben selv for å spare penger og/eller få optimal 

kontroll. Andre mener seg best tjent med å kjøpe en del av disse tjenestene. iCount tilpasser seg 
deres behov, uansett.  

Har dere allerede en regnskapspartner, kan vedkommende gjerne bruke iCount, uten at det koster 
noe mer enn grunnlisensen. 

Hvis dere ikke har en regnskapspartner dere ønsker å gå videre med, kan en våre samarbeids-

partnere NISI AS eller Saga Regnskap gjøre den delen av jobben dere ikke ønsker å gå inn i. Dere 

behøver ikke å bruke tid på annet enn det dere selv ønsker – det dere helt klart sparer penger på å 
gjøre selv! 

Priser: 

iCount-lisens: kr. 500 pr. måned.  

Oppstart inkl. innføringsskurs med full telefonsupport i 60 dager: kr. 2.990  
Dette er alt som skal til for å komme i gang. 

Innvendinger 

"Men er dette lov?" 
Regnskapsloven gir en hver virksomhet anledning til å føre hele eller deler av regnskapet selv! 

"Men vil vi få det til?" 

Ja, våre kurstilbud vil kunne gi dere nødvendig kompetanse. Supporttelefonen vår gir dere svar på 
spørsmål dere ellers måtte ha under regnskapsføringen. 

"Men tar dette ikke veldig mye tid?" 

Dere gjør allerede en del av jobben når dere bruker nettbank og sjekker bankkontoen. 

Bilagshåndteringen blir enda mer effektiv når en bruker iCounts webbaserte løsning. Bruker dere i 

tillegg vårt databaserte arkivsystem, effektiviserer dere administrasjonen enda mer. Og dere har 
desto mer igjen - i form av besparelser og kontroll. 

Ta kontakt, så kan vi vise dere hvor enkelt dette er!  

 

Opus Systemer AS, Nye Vakås vei 32, Postboks 44, 1378 Nesbru   
icount@opusdental.com – tlf. 66 77 60 40 – www.opusdental.com 


