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KeyBalance i mange udgaver

KeyBalance

KeyBalance er et dansk ERP system udviklet af 
Atomic Software. Vi er en dansk softwareproducent, som 
udvikler ERP-løsninger til små- og mellemstore virksomheder.
Vi sætter en ære i at levere værdi til vores kunder!
Hos os får du en samlet løsning tilpasset din virksomheds 
specifikke behov. Vi sørger for alt lige fra udvikling og 
implementering til support. 

KEYBALANCE
Dine behov er vigtige for os. Derfor er vores ERP system 
KeyBalance fleksibelt og kan let tilpasses dine behov.  
Det er især noget, vores eksisterende kunder er rigtig 
glade for. Det betyder nemlig, at du som kunde hos 
Atomic Software får et skræddersyet ERP system.
Vi ser ofte, at dette sparer vores kunder for tid og penge.

KeyBalance



App  Store Google Play

Få KeyBalance på din smartphone! 
Vi tilbyder også en app til dit 
KeyBalance. 

Det betyder, at din virksomheds 
infrastruktur rykker helt ud til kunden. 
Alt fra planlægningen af dagen, 
kørselsrækkefølge til registrering af tid 
og materialer, udskrivning af faktura 
osv. kan ske direkte på stedet. 
Du er i fuld kontrol og sikrer således, 
at alle materialer og den medgåede tid 
rent faktisk kommer med på 
regningen. 
Med KeyBalance App kan du få 
administrationen af din virksomhed 
med dig i lommen. 
Kontakt os for en snak om hvilke 
mobile funktioner vi kan tilbyde din 
virksomhed.

KeyBalance som App

KeyBalance er et fleksibelt og brugervenligt program.
Du kan f.eks. oprette personlige søgefiltre, knapper og genveje, så du 
hurtigt kan finde præcis det, du søger.

Det er KeyBalance’s vigtigste opgave at gøre livet lidt lettere for dig. 
Derfor arbejder vi hele tiden på at udvikle og opdatere vores software 
med nye og smarte funktioner. Vi har blandt andet udviklet en App, der 
giver dig mulighed for at have KeyBalance med overalt. Ligeledes har vi 
tillægsfunktioner som f.eks. en bilags-scanner. Den læser f.eks. 
automatisk de pdf-fakturaer, du modtager på e-mail, og registrerer dem 
direkte som EAN faktura i dit KeyBalance. 
Vidste du f.eks., at det i gennemsnit koster en virksomhed helt op til 
250 kr. at håndtere en simpel pdf-faktura? Med vores bilags-scanner kan 
omkostningen falde helt ned til ca. 4 kr pr faktura.

Det er bare ét eksempel ud af mange på, hvordan KeyBalance bidrager 
til effektivisering af din virksomhed, både økonomisk og praktisk. 



Tilbuds fasen

Købs fasen 30-60 dage

Step 1 

Præsentation af
KeyBalance

Step 2 

Din virksomheds 
behov afdækkes

Step 3 

Løsnings forslag & 
tilbud på 

 KeyBalance

Step 4 

Dialog om 
praktiske 
løsninger

Step 5
 

Kontrol af data

Step 6 

Afdelings 
tilpassede 

kurser

Step 7 

Konvertering
af data

Step 8 

Opstart med
vores 

deltagelse

Sådan får du KeyBalance

Keybalance er ekstremt brugervenligt  
og fleksibelt. Vi har kunnet skræddersy en  
lang række udskrifter til vores specielle  
og stærkt varierende behov.  
                                      - Direktør Teknatex

KeyBalance dækker alle vores daglige
administrative opgaver omkring kunder, 
salg, indkøb, ordrer, service osv. 
Men Atomic har også leveret en række special 
moduler til de specifikke arbejdsopgaver, vi har 
brug for. 
          - Medejer, Brørup Traktor & Maskincenter

Investeringen var tjent ind på den halve tid
af, hvad vi havde forventet. Derudover har 
vi med implementeringen 
af KeyBalance sparet, hvad der svarer 
til to fuldtidsstillinger, så har vi kunnet 
vokse uden at ansætte flere.
                               - Driftschef, Bagger Laase & Alarm

Hvad siger vores kunder om KeyBalance? 
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