STREAMLINE
TOLKA & ATTESTERA
LEVERANTÖRSFAKTUROR
KOM IGÅNG
PÅ EN VECKA!

Få stenkoll på dina leverantörsfakturor

Det är genom att göra de små arbetsuppgifterna smidigare som du märker stor skillnad i vardagen.
Om du automatiserar din leverantörsfakturahantering kommer du att spara tid varje dag. Låt systemet
scanna och tolka dina leverantörsfakturor så tappar du ingen faktura på vägen.

Få ordning och reda på dina leverantörsfakturor

Har ni stor oreda bland era leverantörsfakturor? Få ordning på arbetsprocessen
med rätt systemstöd och samla alla fakturor på ett ställe. Vi parametersätter
kopplingen mellan tolkningstjänsten ReadSoft Online och ditt Business Central.
Med ExFlow hanterar du sedan dina fakturor helt integrerat i systemet.

Vilken väg vill du att fakturan ska gå?

Vi hjälper dig att sätta upp era attestflöden. Välj ut vilka användare som ska
attestera och vilken väg fakturan ska gå, lägg till beloppsgränser och bestäm
attestant för hantering av olika fakturor. Du kan skicka automatiska påminnelsemail när en person inte attesterat sin faktura i tid och du har möjlighet att
attestera fakturor från vart du än är! Kom igång direkt med ett enkelt attestflöde som finns klart när du loggar in i Business Central.

Och när du är redo, utökar du med mer

I det här paketet kommer du igång med tolkning och attest av dina leverantörsfakturor, vill du sedan utöka din leverantörsfakturahantering med mer, är
det inget problem. Vi hjälper dig gärna med utbildning och parametersättning.
Du kan exempelvis komplettera med fakturatolkning på radnivå, avancerad
ordermatchning eller ankomstregistrering. Säg bara till, så kikar vi på det.

Du utbildas online

För att komma igång på ett bra sätt ingår det två timmars utbildning online.
Här får du en genomgång av ditt nya paket och du får chansen att ställa dina
frågor.

VAD INGÅR
✔

ExFlow för hantering av attestflöden

✔

Uppsättning av ReadSoft Online

✔

Tolkning av leverantörsfakturor

✔

Uppsättning av attestflöden

✔

Attestering via webben

✔

Attestflöden med beloppsgränser

✔

Automatiska attestpåminnelser via mail

✔

Två timmars utbildning online

PRIS
Fastpris

25 000 kr
Licens för Business Central krävs för att använda
ExFlow Web. Licenskostnaden för ExFlow varierar
med antalet attestanter och fakturor som skickas.

