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Ryggraden 
i all 
verksamhet.

Ryggraden i all verksamhet.
Pyramid Redovisning tar hjälp av underlag från andra Pyramid-
moduler och gör redovisningen enkel och arbetsbesparande. 
Inbyggda avstämnings- och felsökningsfunktioner minimerar 
risken för fel. I Pyramid används redovisningen också för att ta 
fram nyckeltal och annan viktig företagsinformation.

Dimensioner
Redovisningen har i grunden utöver konto dimensionerna objekt 
och avdelningar. De kan användas som kostnadsbärare och kost-
nadsställen för t ex säljare, varugrupp, distrikt och projekt samt 
för andra behov. De kan definieras så att de måste fyllas i, kan 
fyllas i eller hoppas över. Med Redovisning PLUS finns det möjlig-
het att utöka med ytterligare 7 kontodimensioner.

Periodiseringar
Pyramid Redovisning hanterar brutet räkenskapsår och förlängt 
räkenskapsår, upp till 18 månader. Det går utmärkt att ha flera 
perioder och bokföringsår öppna samtidigt samt periodisera över 
årsgräns.

Verifikat & Kontering
Preliminärverifikat kan bokas för t ex bokslutssimulering, påbör-
jade verifikat kan parkeras i väntan på att bli färdigställda och 
likvidkonton kan bokföras med valutabelopp. 

Automatkontering kan göras i valfritt antal led på konton, objekt 
och avdelningar och kan tillfälligt slås ifrån vid t ex bokning av 
korrigeringar. Nya konton, objekt och avdelningar kan läggas upp 
vid registrering av verifikat.

Konteringsmallar kan användas både med automatfunktion eller 
enkelt och då anges bara aktuella belopp.

Pyramid kan dessutom läsa in verifikat från de vanligaste lönepro-
grammen.
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Återförsäljare:

Redovisningscentralen
Centralen ger dig information om balans- och resultaträk-
ningen direkt. Här har du också möjlighet att titta på resul-
tatet i olika nivåer som t.ex mer detaljerat på kontonivå 
eller mer övergripande på kontogruppsnivå eller ännu mer 
övergripande på kontoklassnivå. Drilldown funktion för att 

Återförsäljare:

Pyramid har under sina mer än 30 år i branschen utveck-

lats till att vara marknadsledande inom sitt segment. Det 

smidiga gränssnittet öppnar affärssystemet för företagets 

alla anställda.  Pyramid Business Studio fungerar lika en-

kelt och säkert för den daglige användaren som för den 

sporadiske informationshämtaren i små och medelstora 

företag. Pyramid Business Studio är ett funktionellt, lätt-

hanterligt och komplett ekonomi- och affärssystem som 

innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och 

e-handel. För mer information om Pyramid och var du 

hittar din närmaste återförsäljare: www.unikum.se
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” Inga dokument faller mellan stolarna. Detta 
gör att vi hela tiden har kontroll och spårbar-
het direkt i redovisningen.”

”  Vi startade med redovisning i Pyramid och syste-
met var ju jättelätt och pedagogiskt. Vi ville ha ett 
system som kändes stabilt och där man kunde växa 
vidare och då var pyramid helt rätt för oss”

”  Vi är mycket nöjda med serienummermodulen 
och även redovisnings- och lagerbiten”

” Pyramid tillgodosåg allt väsentligt som efterfråga-
des i kravspecifikationen. Däribland höga krav på 
redovisning, projekt, och mobila lösningar”

Nöjda kunders röster:

se saldoförändring för specifikt konto och vidare för att titta 
på bakomliggande verifikat. Om du önskar se resultatet 
för vissa avdelningar så är det självklart också möjligt. Från 
centralen kan du hantera registrering av verifikat, moms-
rapportering, skapa budgetar m.m.


