
KOM HURTIGERE 
I MÅL MED 
BUDGETTET

EXACTO BUDGETING



ER JERES BUDGETPROCES EN 
TIDSRØVER? BENYTTER I JER 
AF MANGE EXCEL-FILER, NÅR I 
BUDGETTERER? 
MED EXACTO BUDGETING KAN I NØJES MED 
ÉN EXCEL-FIL OVEN PÅ EN SQL-DATABASE. 
Vi har gennem de seneste 13 år specialiseret os i budgetløsninger til store og 
mellemstore virksomheder. På den baggrund har vi udviklet exacto budgeting. 

Vi har kombineret det bedste fra to verdener: En hurtig og sikker bagvedliggende 
SQL-database til lagring af alle data samt en velkendt og fleksibel brugergrænseflade 
i Excel.

Kombinationen gør, at det er slut med at distribuere Excel-filer, holde styr på mange 
versioner samt bekymre sig om, at nogen ser data, som de ikke må.

Eksempler på kunder, som vi har hjulpet med en ny budgetløsning:

 › International produktionsvirksomhed - ca. 200 enheder

 › International shippingvirksomhed - ca. 80 enheder

 › Finansiel virksomhed - ca. 550 enheder

 › Publikationsvirksomhed - ca. 175 enheder

 › Engrosvirksomhed - ca. 100 enheder

exacto budgeting er fuldt skalérbart og kan derfor tilpasses  
virksomhedens størrelse og behov.



BOOK OS TIL EN DEMO 
Vi kommer gerne ud til et møde og præsenterer 
værktøjet for jer - eller giver en demo via et 
onlinemøde.

KONTAKT
Kontakt partner Martin Mark Rasmussen på tlf. +45 6179 8020 eller e-mail: 
martin@exacto.dk – og hør nærmere om de forskellige muligheder, som vi kan tilbyde 
jer med exacto budgeting.



Der kan være mange spørgsmål at tage stilling til, 
når et nyt budgetsystem overvejes. Vi giver her vores 
svar på de 10 spørgsmål, vi oftest møder hos vores 
kunder.

1. SLIPPER VI FOR AT SENDE EXCEL-FILER RUNDT MELLEM BRUGERNE?
 � Ja, alle brugerne tilgår én Excel-fil, hvorfra data skrives direkte til databasen.

2. KAN EXACTO BUDGETING INTEGRERES MED VORES ERP-SYSTEM?
 � Ja, stamdata og realiserede tal kan importeres fra alle ERP-systemer.

3. KAN DATA EKSPORTERES FRA EXACTO BUDGETING?
 � Ja, alle data kan eksporteres til Excel, CSV eller direkte til et ERP-system. 

4. HÅNDTERES VORES DATA MERE SIKKERT END I 
EN ALMINDELIG EXCEL-LØSNING?

 � Ja, sikkerhed og brugerrettigheder er på niveau med 
virksomhedens øvrige systemer via AD-autorisationer.

5. UNDGÅR VI AT SKULLE HYRE JER IND, HVIS FX 
VORES KONTOPLAN ÆNDRER SIG?

 � Ja, I kan selv foretage vedligehold af alle dimensioner, 
fx kontoplan, medarbejdere og cost centre.

6. KAN SYSTEMET HÅNDTERE FLERE VERSIONER AF BUDGETTET?
 � Ja, det er muligt at køre med flere samtidige versioner.

7. KAN VI SIMULERE PÅ VIGTIGE PARAMETRE MELLEM VERSIONER?
 � Ja, simuleringsmulighederne er avancerede, og der kan tages højde 
for flere relevante parametre såsom valutakurser og råvarepriser.

8. KAN VI OPDATERE MED REALISEREDE TAL, NÅR 
FØRST BUDGETÅRET ER I GANG?

 � Ja, opdatering af budget med realiserede tal til brug for forecasting 
kan ske automatisk på baggrund af ERP-systemet.

9. BLIVER VI FRI FOR LØBENDE OMKOSTNINGER EFTER IMPLEMENTERING?
 � Ja, der er ingen licensomkostninger; der benyttes 
kun standard Microsoft Office og SQL.

10. TILBYDER I SUPPORT, HVIS SYSTEMET PLUDSELIG IKKE FUNGERER?
 � Ja, vi har i 13 år serviceret og supporteret vores flere end 600 kunder; typisk 
inden for én arbejdsdag. En skræddersyet supportaftale kan også indgås.



exacto budgeting strømliner budgetprocessen. I det indbyggede 
workflow har I overblik over, hvor langt I er i budgetprocessen. 
Det er også muligt at arbejde med flere budgetversioner. Og 
vigtigst af alt: Ingen distribution af Excel-filer!

Via det brugervenlige administrationsmodul kan I selv stå for 
den daglige vedligeholdelse af exacto budgeting. Vi hjælper 
også gerne med at skræddersy en supportaftale. 

Sikkerheden i exacto budgeting er baseret på AD-rettigheder og 
derfor på niveau med virksomhedens øvrige IT-systemer. Ingen 
ser data, som de ikke har rettigheder til. Via den indbyggede 
logfunktionalitet kan alle ændringer spores.

exacto budgeting er udelukkende baseret på Microsoft-
teknologi, og I ejer selv løsningen. Dvs. I har ingen 
brugerafhængige licensomkostninger og ingen faste 
vedligeholdelsesomkostninger.

exacto budgeting kan videreudvikles på mange måder. Fx med 
funktionaliteter til opdatering med realiserede tal, simulering på 
væsentlige parametre samt statistisk forecasting. Reelt er det 
kun fantasien, der sætter grænsen.



exacto.dk

OM EXACTO
Vi er eksperter i Excel og har over 13 års erfaring med udvikling af skræddersyede 
Excel- og SQL-løsninger til nogle af Danmarks største virksomheder.

På referencelisten har vi mere end 600 kunder for hvem, vi har løst rundt regnet 
1.500 udviklingsopgaver – en stor del heraf inden for fx rapportering, budgettering og 
ressourceplanlægning. 


