
En regnskapsfører nær deg

- BEDRE
ØKONOMI

god oversikt



Øyvik Regnskap er et regnskapsbyrå, sentralt beliggende på 
«Værste» i Fredrikstad. Vi er opptatt av å ha nær kontakt med 
våre kunder, enten det er geografisk, i «skyen» eller på plass ute 
hos kunden og personlig oppfølging er en selvfølge. 

Vi hjelper deg å finne løsningene 
som fungerer best for deg og dine 
ansatte. Vårt mål er at alle våre kunder skal få en enklere, 
mer forutsigbar og kostnadseffektiv hverdag.

• Vi er et regnskapsførerselskap med til sammen 9 ansatte 
• Vi har en høyt kvalifisert stab, hvorav hoveddelen har bachelor
 i økonomi/revisjon og alle bred kompetanse
• Vi har i tillegg et meget bra erfaringsgrunnlag fra næringslivet
• Og med dette ønsker vi å være våre kunders administrasjon 
 eller en del av den.  
• Og hvordan gjør vi det.....

HVEM ER VI OG HVA GJØR OSS
SPESIELLE?
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• Vi skal kjenne våre kunder og deres bedrift enten han er
 liten eller stor
• Vi skal alltid ha tid til våre kunder
• Vi skal tilby medarbeidere med høyt kompetansenivå 
• Vi skal alltid kunne tilby gode, trygge og kostnadseffektive 
 løsninger   

Regnskapet i en bedrift er sammensatt og inneholder mye viktig 
informasjon som kan være nøkkelen til bedre økonomisk kontroll.

Vi tilbyr mer enn bare regnskapsførsel og lønns-og fakturat-
jenester. Vi er like gjerne en aktiv del av din administrasjon av 
bedriften, og kan være alt fra personalkonsulent til økonomisk 
rådgiver. Vi hjelper deg å finne løsningene som fungerer best for 
deg og dine ansatte. Vårt mål er at du skal få en enklere, mer 
forutsigbar og kostnadseffektiv hverdag.

VÅR MÅLSETTING:

GOD OVERSIKT 
GIR BEDRE ØKONOMI

EN PARTNER -
ALLE TJENESTER



Analyser viser at outsourcing av selskapets regnskap kan være 
meget lønnsomt! 
Outsourcing betyr at selskapet setter bort hele eller deler av 
jobben med regnskap, lønn og fakturering. Dette frigir ressurser 
til å gjøre det dere er best på og gir i tillegg en trygghet i forhold 
til sykefravær, ferieavvikling og liknende. Enkelt og forutsigbart!
Vi finner sammen den løsningen som fungerer best for dere!

ASP-løsning, som betyr at regnskapsrelaterte program kjøres på 
våre dataløsninger, kan også være også meget lønnsom og gir 
deg tilgang hvor enn du er via nettet.  
DOKUMENTSENTER, som betyr scanning og eksterngodkjenning 
av bilag, kan være en annen løsning

OUTSOURCING 
OG ASP

Vi finner sammen den LØSNINGEN
SOM FUNGERER BEST FOR DERE



Ved å jobbe tett sammen med våre kunder oppnår vi store gevinster. 
Det er store besparelser knyttet til at oppgavene gjøres der det er 
mest hensiktsmessig, men på samme system! 
Kundens regnskap er oppdatert til enhver tid, alle ledd i arbeidet 
gjøres effektivt og sikkert. 

TETT SAMARBEID - STOR GEVINST

INTENSJON omsatt til HANDLING er en NØKKEL TIL SUKSESS



Det meste kan skje i «skyen»,  og det gir både våre kunder og oss 
store utviklingsmuligheter:  
• Gjennom en personlig veiledning og  god kommunikasjon.
• Sammen med kunden finne «den beste løsningen» 
• Skape store besparelser ved å ta i bruk mulighetene som 
 ligger i at systemene «snakker» sammen. 

VÅRE VIKTIGSTE ARBEIDSREDSKAPER SOM SKAPER 
UTVIKLING INNEN REGNSKAP

Vi kan REGLENE og vet hvordan det BEST GJØRES

REGNSKAP

AUTOPAYFAKTURA

LØNN

FINALE

WEB FAKTURA



DE UNDERHOLDENE:

DE INNOVATIVE:

Tollefsen Grafiske AS

Skin Tonic parfymeri, 
Østfoldhallen

Fredriksborg Hestesportsenter

Miljø-Renhold AS

Byggmontøren AS

GT Brodering AS

K.A.J. Dykkertjeneste AS

NOEN AV VÅRE REFERANSEKUNDER

YOUR NEXT TECHNOLOGY

SAMARBEIDSPARTNERE:

Malermester

120-ÅRS ERFARING

DE TRADISJONSRIKE:



Gamle Bedding vei, 1605 Fredrikstad
Tlf: 69 36 89 10
E-post: post@oyvik.no  //  www.oyvik.no
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