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Skapa fler lönsamma rådgivningsuppdrag 
Är du också trött på att diskutera pris för ett kunduppdrag i förhållande 
till hur lång tid det tar istället för att utgå ifrån den affärsnyttan du 
skapar? 
De byråer som använder Benchtell säger att de har lättare att ta betalt för det resultat de 
genererar när de utgår ifrån våra digitala analyser. Dessutom får de underlag för att 
identifiera nya rådgivningsuppdrag hos sina kunder. 

Idag tar det lång tid, och är ofta inte helt enkelt, att göra en kostnadsanalys och jämföra den 
med hur det ser ut hos andra liknande företag. Tillsammans med Benchtell kan du emellertid 
ändra på det! 

Ökad lönsamhet för din kund 
Med vår benchmarkingplattform kan du hjälpa dina kunder till förbättrad lönsamhet. Ett 
företag jämförs med andra liknande företag baserat på bl.a. bransch, omsättning och antal 
anställda. Många gånger identifieras besparingar som snabbt kan leda till avsevärda 
lönsamhetsförbättringar. Vid användning över tid görs normalt besparingar motsvarande 5% 
av kostnaderna. 

Stora tidsbesparingar 
För att analysera ett företag lägger du upp det i tjänsten med hjälp av en SIE-fil eller genom 
integrationen med Fortnox. Därefter sker all analys automatiskt och en benchmarkingrapport 
skapas direkt. Eller som en redovisningskonsult uttryckte det –”Utan Benchtell tog det mig 
en hel förmiddag. Nu går allt på bara några minuter. Men jag kan ta betalt baserat på 
kundnyttan.” 
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Strukturerat arbetssätt 
Benchtell hjälper dig att initiera besparingsprocessen hos 
en kund genom att synliggöra de kostnadsområden som 
sannolikt går att reducera. Tillsammans kan ni sedan 
prioritera vilka områden som bör ses över först och du kan 
ge tips, råd eller detaljerade åtgärdsförslag mot bakgrund 
av din byråexpertis. Med strukturen i våra Servicepaket 
får du en komplett lösning där din rådgivning blir svår att 
klara sig utan! 

Identifierar rådgivningsuppdrag 
Genom att registrerar dina kunder i tjänsten ser du direkt vilka företag som har störst 
besparingspotential. Alla kunder registreras anonymt så du behöver inte inhämta deras 
godkännande. Du kan därmed enkelt prioritera de kunder som verkligen behöver din 
rådgivning och lägga tid på det som ger mest effekt. 

Pris & ROI 
För att göra det så enkelt som möjligt och underlätta för både dig och oss kan du själv räkna 
ut ditt pris och din ROI på www.benchtell.com/pris. 

Baserat på feedback från våra befintliga byråpartners som jobbar med ekonomisk rådgivning 
är det mycket troligt att du också kommer att ha fakturerat mer inom 3 månader än vad du 
betalar för tjänsten första året. Under förutsättning att ni får samma effekt som andra byråer 
när ni börjar använda Benchtell bör ni redan under första året ha genererat 
rådgivningsuppdrag till ett värde motsvarande 5-6 gånger kostnaden för tjänsten. 

Certifierad Integrationspartner 
Benchtell är särskilt utvalda av Fortnox då vi möter de 
högt ställda kraven på kvalitet och tillgänglighet för 
såväl tjänst som support. En av de stora fördelarna är 
att man som Fortnoxanvändare inte behöver någon 
integrationslicens för den här tjänsten. 
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”Benchtell är extremt intressant eftersom 
det inte finns något liknande på marknaden 
idag.” 

Jonas Nihlberg, Regionchef, KPMG Malmö 

 

”Benchtells analyser baseras på faktiska 
bokföringsdata, inte branschstatistik eller 
traditionella nyckeltal, varför de blir avsevärt 
mycket skarpare och mer användbara.” 

Lennart Olofsson, VD, LR Revision & Redovisning Norr 

 


