Faktura-Sweeper
Slip for bøvl; modtag kun fakturaer med godkendt
dataindhold

Hvad omfatter et typisk setup?
•

Aut. validering af OIOXML-data

•

Leverandørdata fra CVR-registeret

•

Regler for leverandørdialog

•

Vedligehold af leverandørdata

•

Fakturastatus med godkend/afvis

Ansatte i økonomiafdelinger er glade for Faktura-Sweeper. Kun
fakturaer med godkendt dataindhold lander på deres bord, og det
sparer dem for meget arbejde.

•

Ekstern fakturavisning med mulighed
for berigelse

•

Monitorering af fakturaflow

Kontrollerer og validerer dine leverandørers fakturaer automatisk
Kun validerede fakturaer lander på jeres virksomheds bord. Hvis en leverandørs faktura ikke overholder de krav og regler, I opretter i FakturaSweeper-systemet, slipper den ikke igennem. Og således slipper I for at
bruge kræfter på at udrede fejl og mangler i de mange dokumenter.

•

Log, historik og statistik

Systemet underretter automatisk leverandører, når deres fakturaer
er afvist – og giver dem mulighed for at tilrette deres faktura med det
samme. I kan også manuelt underrette de ramte leverandører, hvis I vil?

InfoCD leverer løsninger baseret på
standardsystemer med kundetilretninger.
Dette setup giver vores kunder innovative
og fremtidssikre softwareløsninger, der er
økonomisk fordelagtige.

At arbejde med fakturaer er ofte tidskrævende, især i større organisationer. Dokumenter kan være opsat galt, og kan derfor ikke indlæses
korrekt, eller data i dokumenter kan være forkerte eller mangelfulde.
Faktura-Sweeper letter hverdagen for jeres medarbejdere og frigør tid
til andre opgaver i afdelingen.
Start med et testsystem og se resultater i en fart
Kom hurtigt fra start, og oplev InfoCDs Faktura-Sweeper i jeres eget
testsystem. Resultaterne vil tale for sig selv.
Hør hvorledes din virksomhed arbejder smartere med FakturaSweeper. Kontakt din forhandler eller InfoCD direkte for en spændende
præsentation.

Om InfoCD A/S

InfoCDs løsninger giver vores kunder
større effektivitet, fleksibilitet og bedre
udnyttelse af ressourcer i et digitalt
workflow. Løsninger der sikrer, at vores
kunders forretningsgange kan blive
optimerede og fungere 100 % digitalt og
smidigt.
Vi kalder det WYNIWYG:
What You Need Is What You Get!

Teknik og setup
Faktura-Sweeper er en såkaldt hostet softwareløsning, dvs. brugerne
logger ind og arbejder i systemet via en alm. internetbrowser. I kan selv
oprette nye brugere og uploade nye dokumenter – samt naturligvis
rette i email-templates, frigive og sende dokumenter oma.
Leverandører gives adgang til Faktura-Sweeper-systemet via et unikt
link sendt til deres email.
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