
HVEM?
Dansk Håndværk har i samarbejde med Ac-

countor sammensat en attraktiv, digital  

pakke til mindre og mellemstore håndværks-

virksomheder, der gør styring af løn, ordrer 

og bogføring lettere.

HVORFOR?
Vi kalder det DHV+, fordi vi gør din hverdag 

nemmere ved at holde styr på din økonomi, give 

dig mere tid til dine kunder, skabe overblik og 

stabilitet i driften. Vi sørger for at du nemt kom-

mer i gang, og giver dig personlig oplæring. 

HVAD KOSTER DET?
Du betaler ét månedligt abonnement 

på 975,00 kr. for både regnskab, 

løn og ordrestyring med et tillæg på 

675,00 kr. pr. medarbejder pr. måned.  

VIL DU HØRE MERE?
Så ring til os i dag på telefon

+45 32630470, eller send os

en mail på dhv@dhv.dk

- vi er kun ét opkald væk.

Frigør tid - vi hjælper dig med tallene

+ Du får en personlig bogholder tilknyttet 

+ Vi klarer al din bogføring og dit regnskab                      

+ Vi beregner din moms og indberetter til DS                          

+ Vi styrer dine tilgodehavender           

+ Du får adgang til App med økonomioverblik

+ Du får adgang til online regnskabsprogram til

    godkendelse af regninger        

Nem løn - vi står for lønnen til dine ansatte 
+ Vi kender din overenskomst, og sikrer korrekte løn-   

    satser, SH-bidrag m.v. - også for lærlinge

+ Vi indberetter til Skat, ATP, ferieordninger og pension

+ Elektronisk indrapportering af timer på App

+ Du får adgang til lønsystemet Zenegy

+ Dine ansatte får lønseddel på App med overblik  

    over tid, ferie og fravær

Få overblik - vi giver dig personlig 

sparring og hjælper med rapporterne                        

+ Vi gennemgår dit regnskab hver måned og     

    sparrer om din økonomi 

+ Vi kan lave dit årsregnskab og selvangivelse

+ Overblik over din likviditet 

+ Overblik over nøgletal i din branche 

Effektiv drift - vi hjælper med 

ordrestyringen

+ Du får abonnement på Ordrestyring.dk, der giver       

    styring af, og overblik over, aftaler, tid og materialer

+ Effektiv opsamling af tid til fakturering og lønud- 

    betaling      

+ Prisoverblik i forbindelse med materialeindkøb

+ Kvalitetssikring
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Få mere tid, overblik og effektivitet i hverdagen

Du får tilknyttet en bogholder der kender din virksomhed, og så har du adgang til fuld support. 
Det tager lidt tid her og nu, men det vil spare dig for oceaner af tid fremover.

DHV+


