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Erbjudande från Hogia

Hogia i samarbete med 
Riksförbundet HjärtLung.
Samarbetet ger medlemsorganisationernas 
lokalföreningar ett bra erbjudande på smarta 
ekonomiprogram som effektiviserar administrationen. 

Program för bokföring, fakturering och lön 
Hogia Small Office erbjuder lättanvända, effektiva och flexibla program för bokföring, fakturering och 
lön. Programmen är enkla att använda med tydliga guider och stöd. Du som kassör har alltid nära till 
personlig support när du behöver det.

25% rabatt och Sveriges bästa support
Riksförbundet HjärtLung och dess medlemsorganisationer har 25% rabatt på ordinarie pris, 
inklusive moms, på Hogias program. Behöver du hjälp med programmen finns 
support att ringa, maila eller chatta med. Hogias supportforum för programmen är 
tillgängligt dygnet runt.

Beställ program
För att komma igång med Hogia Smart beställer ni programmet eller programmen här »
Du får ett mail om hur du loggar in och kort därefter ett samtal från oss för att stämma av. Behöver ni 
ytterligare utbildning i programmet så bokar vi det då. Har du frågor eller önskar en kort visning av 
programmet innan du bestämmer dig är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om våra olika program längre ner 
↓

https://smalloffice.hogia.se/
https://smalloffice.hogia.se/support/
https://smalloffice.hogia.se/hogia-i-samarbete-med-riksforbundet-hjartlung/


Läs mer på hogiasmart.se eller ring oss på 0303-688 00.

Hogia Smart Bokföring

Bokföring för småföretagare.

Smart Bokföring ger dig bland annat:

 M Bankavstämning och momsautomatik

 M Integrerad bokföring i Smart Lön och  
Smart Fakturering

 M Digitala underlag kopplade till dina  
verifikationer

 M Möjlighet att skicka eSKD-fil till Skatteverket

 M Allt lagrat i molnet — slipp installationer,  
backup och uppdateringar

 M Säker inloggning via Mobilt BankID

 M Support med kort väntetid och personligt 
bemötande med hög kompetens

För att skräddarsy den bästa lösningen anpassad efter dina behov kan du enkelt kombinera 
Smart Bokföring med Smart Fakturering och Smart Lön. När din verksamhet utvecklas så 
växer också Smart Bokföring med dina behov och du kan utvidga din lösning med tillval, 
eller växa till Hogias större ekonomisystem OpenBusiness Ekonomi. Smidig och korrekt 
redovisning genom mallar och favoriter.

CLARA BERGQVIST
Sales Manager

”Smart Bokföring passar alla bolagsformer.”  

Molnbaserat
Allt lagrat i molnet, 

slipp installationer, back-uper 
och uppdateringar.

Personlig support
Vår kunniga support 

stöttar och ger dig råd

Tryggt
Ett pålitligt ekonomisystem, 

alltid uppdaterat enligt 
gällande lagar och regler.

Mobilt
Alltid tillgängligt via 

webben, var och när du vill.

https://smalloffice.hogia.se/
https://smalloffice.hogia.se/produkter/smart-bokforing/


Läs mer på hogiasmart.se eller ring oss på 0303-688 00.

Hogia Smart Fakturering

Fakturering för småföretagare. 

Smart Fakturering ger dig bland annat:

 M Möjlighet att skapa kundfakturor direkt i  
mobilen 

 M Överblick, kontroll och status på dina  
kundfakturor

 M Möjlighet att skicka e-postfaktura direkt  
via programmet

 M Kund- och artikelregister 

 M Allt lagrat i molnet — slipp installationer,  
backup och uppdateringar

 M Säker inloggning via Mobilt BankID

 M Support med kort väntetid och personligt 
bemötande med hög kompetens

För att skräddarsy den bästa lösningen anpassad efter dina behov kan du enkelt kombinera 
Smart Fakturering med Smart Bokföring. När din verksamhet utvecklas så växer också Smart 
Fakturering med dina behov och du kan utvidga din lösning med tillval, eller växa till Hogias 
större ekonomisystem OpenBusiness Ekonomi. 

MONICA BROFORS
Bolagschef

”Du loggar in med BankID 
och kan välja till e-faktura.”

Molnbaserat
Allt lagrat i molnet, 

slipp installationer, back-uper 
och uppdateringar.

Personlig support
Vår kunniga support 

stöttar och ger dig råd

Tryggt
Ett pålitligt ekonomisystem, 

alltid uppdaterat enligt 
gällande lagar och regler.

Mobilt
Alltid tillgängligt via 

webben, var och när du vill.

https://smalloffice.hogia.se/
https://smalloffice.hogia.se/produkter/smart-fakturering/


Läs mer på hogiasmart.se eller ring oss på 0303-688 00.

Hogia Smart Lön

Molnbaserad lönehantering för 
mindre företag

Smart Lön ger dig bland annat:

 M Användarvänlig och enkel lönehantering

 M Tydlig lönekörningsvy, där du ser de uppgifter 
du behöver samt att du enkelt når föregående 
månads lönespecifikation

 M Standardiserat löneartsregister

 M Säker inloggning med mobilt bank id

 M Enkelt uttag av bokföringsorder och AGI-rapport

 M Automatisk överföring till Smart bokföring

 M Stöd för Första anställd (AGI)

 M Bankfiler i ISO-format

 M Rapportering till Fora

 M Lönespecifikation i app via MyPayslip

Molnbaserat
Allt lagrat i molnet, 

slipp installationer, back-uper 
och uppdateringar.

Personlig support
Vår kunniga support 

stöttar och ger dig råd

Tryggt
Ett pålitligt lönesystem, 
alltid uppdaterat enligt 

gällande lagar och regler.

Mobilt
Alltid tillgängligt via 

webben, var och när du vill.

För att skräddarsy den bästa lösningen anpassad efter dina behov kan du enkelt kombinera Smart Lön 
med Smart Bokföring respektive Hogias större ekonomisystem OpenBusiness Ekonomi. 

TERESE JOHANSSON
Sales Manager

”Enkel och smidig lönehantering där du kan välja 
till lönespec i app med MyPayslip.”

https://smalloffice.hogia.se/
https://smalloffice.hogia.se/produkter/smart-lon/

