SOLUTION OVERVIEW

Elektronisk
fakturahantering - nu
för alla företag och
organisationer, stora
som små
ReadSoft Online är en molnbaserad tjänst, vilket innebär att
allt sköts Online. Du behöver varken köpa hårdvara eller
installera något på din dator. Du har direkt tillgång till dina
leverantörs-fakturor där en automatisk avläsning av
fakturorna sker, och du har tillgång till dem oavsett var du än
befinner dig.
När du använder ReadSoft Online minimerar du kostnaderna
och din personal slipper tråkiga manuella arbetsmoment. Allt

Fördelar
 Gör dina fakturor tillgängliga var som helst, när som
helst

du behöver för att komma igång är en skanner eller

 Minimalt behov av utbildning

kopieringsmaskin och tillgång till internet. Dina leverantörer

 Minskar posthanteringen då leverantören kan

kan också mejla sina fakturor till ReadSoft Online. Inom några
sekunder blir fakturorna tillgängliga på nätet, där en
automatisk avläsning av fakturorna har skett och du kan
korrigera innan fakturan skickas vidare till ditt ekonomi- eller
attestsystem. Du är snabbt och enkelt igång.

e-posta fakturan rakt in i systemet

 Inget behov av installationer eller underhåll av
systemet

 Alltid automatiskt tillgång till den senaste tekniken

Tidsbesparing

Skicka

Fakturan läses
automatiskt

Kontera och attestera
i attest- eller
ekonomisystem

Kostnadsbesparing

Ökad kontroll
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ReadSoft Online: Hard facts

Följande xmlformat stöds av ReadSoft Online:

Browser support

 E2B

Användargränssnittet mot ReadSoft Online är

 Finvoice

webbaserat, följande webbläsare supporteras:

 Svefaktura

 Internet Explorer 8 eller nyare
 Firefox 15 eller nyare
 Chrome 22 eller nyare
 Webbhistorik samt cookies måste vara accepterat. Man kan
inte använda ReadSoft Online i“privatebrowsing” läge.

 Fakturaportalen
 EHF
 OIO
 UBL
Scannerinställningar

Övriga krav:

 Rekommenderad upplösning: 300 DPI.

 Microsoft Silverlight 5 plug-in. Första gången du accessar

 Färgläge: Fullfärg, gråskala eller svartvitt.

ReadSoft Online blir du ombedd att installera Silverlight om
det saknas.

 Adobe Flash Player krävs för hjälpfunktionen.
 ReadSoft Online Connect krävs i vissa lägen för
dataöverföring.

Skärmupplösning

 Kvalitet: Text kvalitet (om möjligt)
 Flersidiga fakturor: Simplex och duplex scanning stöds. Vid
flersidig scanning separeras fakturorna med blanka sidor,
dessa tas bort automatiskt av Online.

Preparering:
Enkelsidiga fakturor scannas till enskilda filer alternativt till en

Minsta rekommenderade skärmupplösning: 1280 x 1024.

gemensam multi-tiff/PDF för import till ReadSoft Online.

Internetaccess

Flersidiga fakturor scannas till gemensam multi-tiff/PDF och

För bästa möjliga funktionalitet rekommenderas minst 2 Mbit

separeras med skiljeark. Se exempel nedan.

internet anslutning.

Format
Följande bildformat stöds av ReadSoft Online:

 JPEG, JPG
 PNG
 PDF version 1.3 to 1.7
 TIFF, TIF
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