
   ØKONOMISTYRING
         
         Værktøjer, der kan gøre regnskab og budgetstyring nemmere at håndtere.

ANVENDELSE 
Kombinerer regnskabsdelen med 
medlemsregistrering. 
MULIGHEDER
Nem integration mellem de enkelte 
medlemmer og poster i regnskabet. 
Tildeling af roller til medlemmer - 
nemt ifht. udtræk af data. Tilvalgs-
moduler ifht. SMS, tilmelding, 
betaling via web. Bilag kan uploades 
og knyttes til medlemmet. 
Overskuelige regnskabsrappoter 
med mange indstillingsmuligheder.
BEGRÆNSNINGER
Gammel løsning, stort set ingen 
manualer. Selvdesignmuligheden er 
lidt tung og ikke intuitiv.

      ANVENDELSEN I PRAKSIS
        CISU har spurgt sine medlemmer om deres erfaring med anvendelsen af en række digitale værktøjer. 
          Ingeniører uden Grænser > E-conomic | ICYE > WinKAS Pro | Diverse tips fra CISU-organisationer og forskellige frivilligforeninger.

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT 
FOR JER?
Meget værdifulgt, da vi har har 
bedre mulighed for at kontrollere og 
følge op på lokale udgifter. Samtidig 
kan man meget bedre bistå med 
kontering, optimering af budgetde-
sign og rapporteringsformater. Vi 
kan endvidere følge med i balancen 
og tjekke bogføring er korrekt inden 
vi overfører yderligere. 

HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
Organisationer med partnerorgani-
sationer, hvor der bl.a. kan være en 
fordel i fælles adgang til bogføring 
og bilag på fælles projekter.

HVAD KOSTER DET JER?
359 kr/måned for den største pakke. 
Yderligere 179 kr. pr. partner, der 
anvender det.

ANVENDELSE
Anvendes både i Danmark og i 
projektlande. Bogføring hos lokal 
partner, som vi kan følge med i.
MULIGHEDER
Dobbelt bogføring, økonomiske 
rapporter på projekter eller konti, 
og kontinuerlig indsyn i bilag. Kører 
online, og vi kan via app, uploade 
bilag. Kan ligeledes håndtere at bi-
lag sendes til en mail, der opsamler 
alle bilag til kontering efterfølgende.
Rapporter på forbrug, balance og 
posteringer.
BEGRÆNSNINGER
Enkelte rapporter kan kun laves 
inden for samme regnskabsår.

DIGITALE VÆRKTØJER

Fra medlem til medlem

E-conomic

HVILKEN VÆRDI HAR DET SKABT 
FOR JER?
Løsningen er billig og nem at koble 
flere brugere på. Nem at tilgå online 
for medlemmer når systemet er sat 
op, der selv kan rette oplysninger. 
Læring via supporten, der har kun-
net give svar i 99% af tilfældende. 

HVEM VIL I ANBEFALE DET TIL?
Organisationer, hvor der er behov 
for overblik over medlemmernes 
deltagelse i aktiviteter.Vi har haft 
løsningen i 10 år, og har igennem 
hele perioden været tilfredse med 
værktøjet samt den support, der er 
ydet.

HVAD KOSTER DET JER?
700 kr. pr. måned, inkl 4 brugere, 
support og hosting.

TIDSREGISTRERING
Som medlemsorganisation hos CISU 
får I rabat på abonnement hos Ti-
meOut, hvori I kan oprette koder jf. 
jeres budgetlinier, og dermed styre 
budgettet ifht. løntimer og løngrup-
per. Desuden har TimeOut et modul 
til diæter og rejseafregning.
 
TRÆNING OG KURSER
CISU afholder kurser, der kan opkva-
lificere jer på økonomistyring, bevil-
linger og tilsyn. Find også læring via 
nonprofitaccountingbasics.org, der 
med en række beskrivelser og vide-
oer (på engelsk), kan give jer svar på 
typiske udfordringer for NGOer.

BOGFØRINGSPROGRAMMER
Der findes en række bogførings- og 
økonomistyringsprogrammer, som 
alle har hver sine fordele og muligvis 
ulemper i forhold til lige præcis jeres 
måde at arbejde på.
Se og kig fx nærmere på:
   • Quickbooks (internationalt)
   •  Billy (designet til virksomheder)
   •  Dinero (designet til iværksættere)
   •  Microsoft Dynamics 365 (avanceret)

DATAVISUALISERING
Der er i stigende grad fokus of ud-
vikling inden for nem og overskuelig 
formidling omkring økonomisk data 
og status. Se fx Forbes liste over 
bedste værktøjer til datavisualise-
ring, så I til næste generalforsamling 
eller bestyrelsesmøde, kan skabe 
overblik over økonomien. Eller bare 
vil have overblik
over udeståender.

CISU har samlet medlemsorganisationers erfaringer med en række digitale værktøjer, som de har fundet 
nyttige og gode i udviklingssamarbejdet, og for deres egen organisering. Forhåbningen er, at dette katalog kan 
være en hjælp for andre medlemmer til at komme i gang med at anvende smarte digitale værktøjer.
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