
 

Utnytt dataene som allerede 
ligger i Opus Dental 

 

 

 

 

 

 

 

Dere har 
 ført pasientbehandlinger i Opus Dental 

 ført pasientbetalinger i Opus Dental 

 betalt regninger i nettbank 

Så dere har allerede gjort mye av 
regnskapsjobben. Hvorfor betale noen for 
å gjøre dette på nytt? 
 

det logiske regnskapsvalget for tannleger 



 
 
 
 
 
Dere gjør det allerede i dag! 
I Opus Dental har dere allerede ført vesentlige deler av regnskapet. 
iCount er det eneste regnskapsprogrammet som gir dere muligheten for å 
få alle regnskapstall fra Opus Dental rett over i regnskapet ved hjelp av 
et par tastetrykk. 
Når dere betaler regninger i nettbank, gjør dere enda en del av 
regnskapet. Da er det en klar gevinst i å legge disse tallene rett i 
regnskapet for så å overføre tallene til nettbank. 
Dere trenger ikke å gjøre mer enn det dere allerede gjør i dag for å høste 
gevinstene ved iCount-bruk.  
 

Godt grep om økonomien 

iCount gir dere løpende oversikt over hvordan øknomien i virksomheten 
utvikler seg. Inntekter og vesentlige deler av utgiftene ligger jo allerede 
klart. Resultatet får dere fram ved et par tastetrykk. 
 
Regnskapsføring  
De fleste kliniker vil være tjent med å ha en regnskapsfører som fører 
den delen av regnskapet som likevel ikke skjer på klinikken. Har dere en 
regnskapsfører dere er fornøyd med, kan vedkommende gjerne bruke 
iCount. Ønsker dere en ny regnskapsfører, har vi partnere som er godt 
kjent med tannlegebransjen og som gjerne bistår dere med det dere ikke 
vil gjøre av regnskapsjobben. 
 

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. 

Opus Systemer AS, Nye Vakås vei 64, Postboks 44, 1378 Nesbru 
icount@opusdental.com – tlf. 66 77 60 40 – www.opusdental.com 

 


