
LEVERANTÖRSFAKTURAHANTER ING



Scanning. Tolkning. Attest.
Med vår tilläggslösning ExFlow får ni kontroll på era leverantörsfakturor i Dynamics 365 Business Central. Kom igång 
snabbt, spara tid och få säker spårbarhet av era fakturor direkt i Business Central. 

Spara tid och få kontroll på era leverantörsfakturor.
ExFlow är en automatiserad lösning som är byggd för dig som arbetar i Dynamics 365 Business Central. Lösningen är enkel 
att komma igång med och fördelarna med elektronisk fakturahantering är många - tidsbesparing, kontroll, sökbarhet, 
säkerhet, statistik och mycket mer. 

Leverantörsfakturahantering innehåller:

 Uppsättning av ReadSoft Online
För att få in dina fakturor i Business Central behövs en tolkningstjänst och med ReadSoft Online får du en direktkoppling 
mellan din tolkningstjänst och ditt affärssystem. Vi parametersätter kopplingen och ser till att allt är klart för att tolka 
fakturor direkt när ni loggar in och kör igång med ExFlow. 

 Parametersättning av enkelt attestflöde* i Business Central
Du fyller i underlag på vilka användare som ska kunna attestera och vilken väg fakturan ska gå så parametersätter vi
systemet åt er. När du loggar in i ditt Business Central finns en basuppsättning för enkelt attestflöde* uppsatt och du kan 
direkt importera dokument från ReadSoft Online och skicka ut på attest.

 

 Attest direkt i din webbläsare med ExFlow Web
De användare som endast ska attestera fakturor kan enkelt logga in på ExFlow Web för att göra detta. Vi sätter upp
ExFlow Web och ser till att kopplingen mot Business Central fungerar.
 

 Två timmar grundutbildning online, innan driftstart
Innan driftstart får du en grundutbildning för att lära känna ExFlow, vi går igenom ett enkelt attestflöde från start i 
ReadSoft Online via attest på ExFlow Web till bokföring i Business Central. Det här för att du ska känna dig trygg i ditt nya 
attestsystem och enkelt komma igång. 



Pris
Priset består av ett fastpris för implementeringen samt en löpande 
rörlig del i form av licenser som påverkas av antalet användare. 
 

Uppstartskostnad  

25 000 kr

Bli redo att ta nästa steg.
Detta paket är ett första steg att komma igång med ExFlow. Appen innehåller redan i dag funktionalitet för att ditt företag
ska kunna växa och samtidigt ha det stöd som krävs för din leverantörsfakturahantering med ExFlow och Business Central. 
Vill ni ha hjälp att ta nästa steg hjälper vi er gärna med utbildning och parametersättning av ytterligare funktionalitet. 

Exempel på funktionalitet som finns är: 

Kom igång redan idag! 
Ta kontakt med oss på info@nabsolutions.se eller läs mer på vår hemsida.
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*Enkelt attestflöde i ExFlow Business Central Cloud, 
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• Fakturatolkning på radnivå
• Avancerad ordermatchning
• Kontrakt 
• Rekvisition

• Ankomstregistrering 
• Orderattest
• Dynamiskt attestflöde 
• Mailpåminnelse till attestanter vid sen attest

Tilläggspaketet passar både StreamLine Start, StreamLine Extended och MyWay Customized.

Löpande licenskostnader per användare 

Essential license         612 kr/mån
En unik licens behövs för uppsättning av ExFlow Web.

Team member           70 kr/mån
För attestanter som idag inte har en licens.


