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● Analyseverktøy  på web.

Vi har  utviklet et enkelt  og brukervennlig  analyseverktøy  til  fortolling som gir 

deg resultat på bakgrunn  av mange  seleksjoner. Det kan selekteres på blant 

annet avdeling, signatur  og kunde.  Hvor mange registrerte  vareposter opp 

mot de offisielle varepostene?  Hvordan er fordelingen på import og eksport? 

Hvilke merknader mottar dere og hvilke avsnitt i tariffen benyttes? Hvordan er 

fordelingen på manuelle  fortollinger og hva kommer inn via edi?  Hvor mange 

dager benyttes pr. fortolling? Utvalget kan enkelt  overføres til  excel og 

bearbeides videre. Detaljene har  klikkbare  lenker, dersom  du ønsker  å gå 

direkte inn på en konkret fortolling.  

Høres dette interessant ut, så ta kontakt  med  birgit@systema.no  for mer 

informasjon eller avtale  tidspunkt for en demo. 

● Ny løsning for elektronisk  dagsoppgjør fra 1. mars.

På bakgrunn  av tekniske spesifikasjoner fra Skatteetaten  arbeides det nå med 

en løsning for dagsoppgjør. Det vil bli et nytt filformat og løsningen som 

utvikles samordnes med  informasjon som skal hentes ut fra Altinn. Ny 

programvare må  være klar 1. mars, da den gamle  løsningen ikke er  mulig å 

benytte etter samme  dato. For å kunne ta i bruk ny modul, må  Sysped  V12 

være innstallert.  

Er dette aktuelt for dere? Ta direkte kontakt med  birgit@systema.no  

Vi vil benytte anledningen til å takke 

for samarbeidet gjennom 2017 og 

ønske dere en riktig 

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.  

Med ønske om et fortsatt  godt 

samarbeid i årene som kommer! 

Årets  pengegave gir Systema  AS til  Frelsesarmeen. 
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