PaletteArena
– från beställning till betalning

Vi vet att din tid är dyrbar, därför
automatiserar och matchar vi
företagets alla flöden för fakturor,
avtal, inköpsorder och utlägg.

Få grepp om hela processen
– från beställning till betalning
Palette är en av få aktörer i IT-branschen som lyckats med att kombinera ett användarvänligt system till
rätt pris och leverans i rätt tid. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av tjänster gör vi
livet enklare för företag över hela världen. I dag har vi kunder i alla branscher – allt från det lilla företaget
till koncerner med bolag i flera länder. Våra produkter säljs på utvalda strategiska marknader, dels direkt
av Palette och dels via våra partners i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Idag finns vi, förutom
via våra fyra kontor i Sverige, även i Danmark, Finland och USA.
Effektivare hantering
Med Palettes kompletta produktsvit får ni fullständig kontroll
över de ekonomiska processerna och uppnår stora besparingar i såväl tid som pengar. Ge era anställa möjligheten att
hantera fakturor oavsett var de befinner sig; på webben, i mobilen eller via mail. Ta emot och skicka fakturor i elektronisk
form. Det går snabbare, blir billigare och är mer miljövänligt.
Med fördefinierade flödes- och konteringsförslag bestäms hur
fakturan ska färdas och konteras i organisationen innan den
är färdigbehandlad. Förslagen baseras på referensen, t.ex.
företag, belopp, leverantör eller namn på referens.
Ta kontrollen över inköpsprocessen
Fakturor kan matchas mot inköpsorder på rad- eller huvudnivå eller mot avtal. Palette erbjuder en enkel beställnings
process som guidar användarna att handla rätt vara, från rätt
leverantör till rätt pris. Med all inköpsstatistik tillgänglig har
ni ett bra underlag för förhandling av priser och villkor. För
investeringsprojektet kan inköpen styras mot uppsatt budget.
Ni får full kontroll över projektets kostnader och tidiga
varningssignaler om budget skulle riskera att överskridas.
Enkel hantering av utlägg
Tycker ni att processen att hantera de anställdas utlägg är
komplicerad och tidskrävande? Låt den anställde enkelt
hantera utläggen direkt när de uppstår. En bild tas av kvittot

med en smartphone och mailas till Palette. Information om
utlägget registreras och eventuella kreditkortstransaktioner
kopplas till utlägget, som därefter tillsammans med kvittot
går ut i flödet för signering och betalning.

Värdefull statistik och kraftfullt rapportverktyg
Med Palette får ni tillgång till mängder av nyckeltal;
betalningsstatistik, genomsnittliga handläggningstider,
hur mycket som kommer att förfalla under månaden etc.
PaletteArena innehåller ett mycket kraftfullt rapportverktyg
med en mängd olika urvalskriterier som kan sammanställas
i rapporter. Med enbart en knapptryckning kan rapporterna
exporteras till Excel för vidare bearbetning.
Lätt tillgängliga och sökbara avtal
Behöver ni få kontroll över era avtal och kontrakt? Vill ni
snabbt och enkelt kunna ta fram underlag för omförhandling av
avtal? Ska periodiska fakturor kunna matchas och gå direkt till
betalning? Detta hanteras med vår elektroniska avtalsdatabas.
Palette som molntjänst
Vill ni inte investera pengar i hårdvara och arbete med
installation av ett system? Vi kan erbjuda våra produkter
som molntjänst. Det passar alla typer av företag och innebär
att ni är igång på bara några dagar. Vi tar hand om drift,
backuper, support och säkerhet.
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PaletteArena –

från beställning till betalning

Vi är i dag marknadsledande på elektronisk hantering av leverantörsfakturor med vår egenutvecklade produkt PaletteArena – en komplett
produktfamilj som gör det möjligt för våra kunder att effektivisera hela processen ”från beställning till betalning”. Många års erfarenhet
och best practise finns inbyggda i produkterna. Resultatet är en stor palett av smarta funktioner i en konfigurerbar standardprodukt, med
möjlighet till avancerade kundanpassningar. PaletteArena är en flexibel produkt, där du själv väljer hur mycket Palette du behöver.

Välj vilka moduler som passar ert företag utifrån de behov som finns idag, och bygg ut systemet i den takt ni behöver.

PaletteArena är konstruerat för att integrera med alla typer av affärssystem. Idag finns färdiga processlösningar för cirka 50
olika affärssystem. Systemet är användarvänligt och flexibelt. Välj egen installation eller molntjänst.

Våra produkter och tjänster
PaletteContract
Håller ordning på alla era avtal
och kontrakt och påminner om
när ett avtal är på väg att löpa ut.
Periodiska fakturor kan automatiskt
matchas mot avtal och gå direkt för
betalning.

PaletteBuyer
Strukturera och automatisera
inköpen med full kostnadskontroll. Beställningarna matchas mot
leverantörsavtal och inkommande
fakturor. Gör beställningar direkt från
leverantörens hemsida.

PaletteInvoice
Få full kontroll över era fakturor.
Med fördefinierade flödes- och
konteringsförslag bestäms hur fakturan ska färdas och konteras i organisationen innan den är färdigbehandlad.

PaletteDashboard
Ger en snabb överblick över
alla delar i PaletteArena med
många nyckeltal för uppfölj
ning. Identifierar flaskhalsar
och förbättringsmöjligheter.

PaletteSpendManagement
För analys och kostnadsuppföljning. Ger full insyn i ert
företags utgifter. Ni kan vända och
vrida, filtrera och analysera era siffror i en 360-graders modell.

PaletteExpense
Förenklar hanteringen av medarbetarnas utlägg och ger ekonomiavdelningen snabb och korrekt
information. Kan användas via
dator eller mobil.

PalettePunchoutLayer
Gör det möjligt att ansluta alla
typer av externa webshoppar till PaletteBuyer – oavsett
om de stödjer OCI Punchout
eller ej.

PaletteMobile/Mail
Ger användare, som ständigt är
på språng, möjlighet att kunna
hantera sina fakturor i mobilen
eller via mail. Lika enkelt som
på kontoret.

PaletteOrdermatching
Matcha fakturor mot inköpsorder på huvud- och radnivå. Om
ordern är konterad och attesterad
kan fakturan gå direkt till bokning i
ekonomisystemet. Endast avvikelser
behöver hanteras.

PaletteCapex
För investeringsäskanden. Styr
inköpen mot uppsatt budget. Ger
full kontroll över projektets kostnader
och ger tidiga varningssignaler om
budgeten riskerar att överskridas.

PaletteSupplierPortal
Förbättra kommunikationen med
leverantörerna genom vår webbaserade informationsportal. Ge
dem möjlighet att behandla, registrera och följa sina fakturor.

PaletteConnectivityServices
Utför alla Palettes e-tjänster och är
vår VAN-tjänst eller e -fakturaväxel.
Skicka och ta emot elektroniska dokument, oavsett vilka system och format
ni och era affärspartners använder. Vi
erbjuder även full EDI.

PaletteOnline
Hantera era fakturor i vår
molntjänst. Det går snabbt
att komma igång och ingen
investering i hårdvara eller
installation krävs.

PaletteE-invoice
Ta emot fakturorna i elektronisk form direkt i Palette
– enkelt, kostnadseffektivt och
miljövänligt. Informationen i
fakturan är alltid korrekt.
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