BCS öppnar sin nya ekonomitjänst för testgrupp
BCS öppnar idag sin nya ekonomitjänst för en utvald testgrupp. Bolaget kommer initialt att testa
funktioner inom fakturering, leverantör- och kundreskontra samt bokföring och dokumenthantering.
Detta kommer att betyda att de som testar produkten kommer att få en bra bild av slutprodukten
och kommer att ha stora möjligheter att påverka det slutliga utseendet.
Produkten är en molntjänst vilket innebär att den tillhandhålls av oss på våra servrar och kunden kan
enkelt genom villken webbläsare som helst gå in på ekonomitjänstens sida. Fördelen med detta är
naturligtvis enkelheten, inga uppdatering som kunden behöver göra, automatiska säkerhetskopior,
tillgänglighet och mycket mer.
-Det känns fantastiskt spännande att vi redan nu kan gå ut till vår första testgrupp. Detta är ett bra
bevis på att vi är igång med vår produktutveckling inom vårt nya segment. Det är även mycket roligt
att se hur det nya sättet att arbeta i framtiden kommer att minska kostnaderna för administration
betydligt för mindre och medelstora företag, säger Hans Orre, VD för BCS (publ).

Det nya projektet som BCS utvecklar kommer att bli en komplett ekonomisk lösning för bolag.
Lösningen kommer att vara anpassad för flera länder i Europa.
BCS utvecklar också analysserien Promik. De erfarenheter som finns i programserien Promik kommer
att naturligt påverka det nya affärssystemet med ett genomgående framåtriktat tankesätt i
redovisningen.
Bolaget planerar även att släppa en nya version av Promik analys i slutet på Januari.
BCS genomför nu en emission och den är tecknad till 155%. BCS söker nu fler ägare för att uppfylla
kraven för en listning på Aktietorget. För att bli ägare se länk nedan.
Emissionsmemorandum, teaser samt anmälningssedel kan laddas ner på http://www.bcs.se/
Ni kan även teckna er online direkt på http://www.tecknaemission.se/nyemission.php?id=15
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Business Control Systems Sverige AB (publ) utvecklar idag programvaror inom företagsanalys. Första
program som lanserades var Promik Analys. Det erhöll uppmärksamhet för sin förmåga att snabbt
och enkelt skapa analyser samt pedagogiska och översiktliga rapporter. Bolaget är idag dessutom
aktivt med att utveckla en webbaserad produkt som kommer att effektivisera redovisning och
dokumenthantering för små och medelstora bolag.

