InfoFlow
Få fuldt overblik og tryghed i håndteringen af
leverandørfaktura

Fordele
•

Hurtigt og nemt overblik over
gennemførte og ventende betalinger

•

Automatisk påmindelse ved
betalingsfrist

•

Store ressourcebesparelser

•

Ingen overskridelser af betalingsfrist

InfoFlow betyder markante lettelser for både økonomiafdeling og
medarbejdere og samtidig, at betalingsfrister ikke overskrides.

•

Browserbaseret og systemuafhængig

•

Individuel tilpasning efter behov

Med InfoFlow har økonomiafdelingen altid adgang til totalt overblik
over betalinger, og over hvor langt en given faktura er i godkendelsesprocessen; både historik og status er lige ved hånden.

•

Fuld skalérbarhed

InfoFlow sikrer, at betalingsfrister ikke overskrides, da godkendende
medarbejdere automatisk får mail med påmindelse om betalingsfrist.
InfoFlow er den enkle og professionelle løsning. System er browser
baseret, hvilket betyder, at der ikke skal implementeres nye programmer, medarbejderne ikke skal igennem lange uddannelsesforløb og
løsningen nemt kan integreres med det eksisterende økonomisystem,
uanset type.
Med InfoFlow kan medarbejderne koncentrere sig om virksomhedens
kerneforretning, økonomiafdelingen aflastes, og ingen fakturaer bliver
glemt.
InfoCD leverer individuelle løsninger og sørger for, at virksomheden får
netop den opsætning, der passer til jeres ønsker og behov. Det er det, vi
kalder WYNIWYG: What You Need Is What You Get!
For yderligere information om de muligheder og fordele InfoFlow kan
give jeres virksomhed, kontakt InfoCD A/S på 44 47 14 60.

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

Sagt om InfoFlow

Karin Palmund, IT-Konsulent, Bolius
Bolius var interesseret i elektronisk fakturascanning pga. øget fakturamængde, der vanskeliggjorde den manuelle håndtering, samt oplevelsen af at der tit lå fakturaer og ‘gemte’ sig i bunkerne hos leverancegodkender, og som derfor blev betalt for sent. Vi ønskede at kunne
foretage en mere systematisk rykning og endelig muligheden for, at
alle kunne fremfinde kreditorfakturaer, uden at skulle have adgang til
bogføringssystemet.
I dag bruges InfoFlow 100 % i Bolius og med stor tilfredshed.
Stefan Jensen, Controller, Koncernøkonomi, JP/Politikens Hus A/S
Elektronisk fakturagodkendelse i form af InfoFlow giver os de fordele, at
vi altid har overblik over, hvem der har faktura til godkendelse, lige-som
det giver os en hurtigere behandling/godkendelse af faktura.
Herudover er det en fordel, at vi ikke mister faktura. Tidligere når vi
sendte en faktura til fysisk godkendelse, skete det indimellem, at faktura
blev forlagt. Dette sker ikke med InfoFlow, medmindre en administrator
sletter fakturaen.
Endelig giver InfoFlow os de fordele, at vores interne attestationsregler
altid overholdes, da det med InfoFlow ikke er muligt at omgås koncernens praksis i forbindelse med godkendelse af leverandørfaktura.
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Eksempler på kunder
•

Berendsen

•

Realdania

•

JP/Politikens Hus

•

Politikens lokalavis

•

Sjællandske Medier

•

Sermitsiaq

•

TELE POST

