SOLUTION OVERVIEW

Fakturahantering i molnet
är lönsamt för alla
organisationer
– oavsett storlek och
bransch
Är din hantering av fakturor kostsam och tidskrävande –
Automatisera. Elektronisk fakturahantering i molnet är enkelt
och du kommer snabbt igång. Du förbättrar produktiviteten,
effektiviteten och kontrollen över verksamheten. Det enda du
förlorar är pappershanteringen. ReadSofts fakturalösning
bygger på 20 års erfarenhet och produktutveckling och
tillsammans med våra partners erbjuder vi dig marknadens
vassaste lösningar. Ta kontrollen över dina fakturor på ett
snabbt och enkelt sätt, redan idag.

Fakturahantering i ReadSofts molnlösning ger dig:
 Mer än 20 års erfarenhet av fakturahantering
 Svensk utveckling och lokal support med kontor i 17
länder och partners över hela världen

 Marknadens största partnernätverk för attestsystem
 Möjlighet att ta emot e-faktura (PDF och XML)
 En modern och användarvänlig lösning som effektiviserar
fakturahanteringen, även för dig med mindre

Så här enkelt hanterar du fakturor i molnet

fakturavolymer

1. E-fakturor i alla format skickas direkt till ReadSoft Online.
Pappersfakturor scannas varpå bilden överförs till molnet.
Fakturan tolkas och verifieras i ett användarvänligt
webbgränssnitt.

Läs mer om oss på kofax.com

2. Fakturainformation och bild skickas till ett av våra partners
system för kontering och eventuell attest. För dig som har
varufakturor kan artikelinformation på flera rader tolkas och
matchas mot inköpsorder för att gå direkt till betalning.
3. Fakturorna arkiveras automatiskt i ditt attesteller
ekonomisystem och är enkelt tillgängliga vid framtida behov.

Fakturahantering i molnet ger dig många fördelar
 Ökad kontroll och tillgänglighet till fakturor
 Sänkta kostnader och minskad tidsåtgång
 Ingen traditionell IT-systeminstallation, du är igång på ett
par timmar

 Ingen investering i hård eller mjukvara behövs
 Automatisk back-up och uppdatering
 Du kan utnyttja de möjligheter som erbjuds med
molntjänster och redan idag anamma framtidens IT- strategi

 Snabb access och tillgänglighet till fakturainformation vilket
underlättar uppföljning och återsökning
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