
 
 

Bruker du Opus Dental? 

Da er det logisk å bruke 

regnskap for tannleger 

Få tallene fra Opus Dental 
rett inn i regnskapet! 

Kutt kostnader! 
iCounts framtidsrettede konsept gir klare besparelser i forhold til 

tradisjonell regnskapsføring. 

Fjern dobbeltarbeid! 
Regnskapstallene i Opus Dental overføres rett til iCount. 

Nettbankbetalinger føres direkte i systemet. 

Full kontroll! 
Regnskapet er til en hver tid oppdatert. Du kan til en hver tid vite 

hvordan virksomheten går. 

Total trygghet! 
Regnskapsdataene ligger lagret på en ekstern server. Sikkerheten 

rundt dataene er garantert. Oppdateringer blir gjort uten at du 

behøver tenke på det. 
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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" regnskapskompetanse i 

systemet slik at brukeren 

ikke trenger å besitte den 

selv. iCount kan brukes av 

alle - fra novisen helt uten 

erfaring til regnskaps-

eksperten. 

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 og ønsker, 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, har våre samarbeidspartnere NISI og Saga Regnskap 

spesialtilpassede tilbud for tannleger. De gjør gjerne 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 (kr. 625 ink.mva)  

Engangskostnad – oppstart m opplæring og fri 60 dagers 
support: kr. 2.990 (kr. 3737,50 ink. mva) 

 

Spesialtilbud:  
Få årets regnskapstall overført fra Opus 

Dental til iCount uten kostnader. 


