I fjor gikk alarmen om mulige dataangrep mot norske interesser 20.000 ganger hos Nasjonal
sikkerhetsmyndighet. 5.000 av dem utgjorde en reell trussel, og mørketallene er store. Trusselen fra
datakriminelle er stadig økende og derfor er det viktigere enn noen gang å ha en jevnlig
gjennomgang av datasikkerheten i bedriften.
I dag kan du også forsikre bedriften din mot datakriminalitet og de økonomiske følgende av dette, til
en langt billigere sum enn de løsepengene som blir avkrevd for en kidnappet harddisk.

Her har jeg noen konkrete råd:



Ikke gi dine kunder bedre betalingsbetingelser enn du får hos dine leverandører. Så enkelt
og så vanskelig.
Fakturer tilleggsregninger umiddelbart – ikke vent med det til sluttregningen. (Du sparer
deg antageligvis for kostbare diskusjoner)

Det sendes 164 millioner fakturaer i posten hvert år, dette er lite miljøvennlig og lite effektivt og
bidrar ofte til tregere betaling.
 Bruk heller eFaktura, Avtalegiro og Vipps til fakturering.
 Husk å koble banken opp til ditt eller regnskapsførerens ERP system

Mange spør, og det med god grunn, skal jeg låne eller lease. Vårt enkle svar er dette: Ei det som
stiger i verdi, lei det som synker
Leasing frigjør kapital og gjør det enklere å bytte til moderne utstyr. Eksempel: Driftsmateriell, eller
investeringer som må gjøres som følge av tidsbegrensede kontrakter.Spørsmålet om å eie eller leie
er selvfølgelig situasjonsbetinget og ikke minst avhengig av bedriftens balanse.

Vi opplever at stadig flere unge har forstått at de ikke kan leve av folketrygden når de blir
pensjonister. Andelen unge som sparer til pensjon er doblet på fem år, og vi tror at de også vil sette
krav til arbeidsgiver om pensjonssparing. Derfor tror vi at en god OTP blir stadig viktigere for å
tiltrekke seg arbeidskraft. Bruk anledningen nå før det kommende lønnsoppgjøret til å forberede et
tilbud der en forbedret tjenestepensjon er inkludert.

Omsetning er en viktig forutsetning for driften, men husk at det er nå en gang slik at det er
kontantstrøm, bedriftens overskudd og egenkapital som avgjør bedriftens handlingsrom framover.
Og når du skal søke banken om finansiering blir det stadig viktigere å ha kontroll på disse
nøkkeltallene.

