PaletteContract
– en del av PaletteArena

• Sparar tid och pengar
• Fullständig överblick
• Sökbart
• Matchning av
periodiska fakturor
• Självfakturering

HANTERA
AVTAL
BESTÄLLNING

Avtalshantering
– lagra, sök och matcha
Behöver ni få kontroll över alla 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? Allt detta kan
hanteras i PaletteContract. Fakturor för t ex hyra, telefoni och leasing kan matchas mot avtal och om avtalet är
konterat och attesterat kan fakturan gå direkt till betalning. Detta gäller för ca 15 – 25% av omkostnadsfakturorna
hos de flesta företag.
Med alla avtal samlade på ett och samma ställe – lättillgängliga och sökbara – får ni total översikt och kontroll.
Effektiviteten ökar och ni sparar såväl tid som pengar.
Enkelt att komma igång
Avtalen skannas och lagras i en elektronisk databas. Om ni
använder PaletteInvoice så finns redan befintliga leveran
törer och användare inlagda, liksom attestregler, flöden,
roller och regler.
Avtalen kompletteras sedan med information om avtals
typ, konteringssträng, kritiska datum, giltighetstider osv.
PaletteContract har fyra huvudfunktioner:
• Matchning av avtal mot periodiska fakturor
• Arkivering av alla typer av avtal
• Påminnelser om när ett avtal är på väg att löpa ut
och måste förnyas
• Möjliggör självfakturering

Matchning av återkommande fakturor
Vissa typer av periodiska fakturor kan matchas mot avtal och
om en godkänd kontering och attest finns, kan fakturan gå
direkt för betalning. Information anges om periodicitet, be
lopp, kontering och gränser för hur mycket fakturabeloppet
får avvika från det förväntade datumet eller kontraktsbelop
pet. Om en avvikelse finns skickas fakturan ut i ett definierat
flöde för manuell hantering. Om en förväntad faktura inte
skulle dyka upp meddelar PaletteContract användaren
detta, via mail.
Periodiska fakturor som lämpar sig väl för att matchas
direkt mot avtal är t ex. leasingkontrakt, mobilräkningar,
hyra, städning, prenumerationer etc.

Palette Software & Consulting AB • +46 8 563 092 00 • info@palette.se • www.palettegroup.com

PaletteContract
– en del av PaletteArena

Arkivering
Det går att arkivera olika typer av avtal och klassificera
dessa. Olika behörigheter kan sättas, som styr vem som får
se vilket avtal och det går även att säkerhetsklassa avtal.
Avtalen och de fakturor som finns kopplade till dem, kan
sökas fram och bearbetas i rapporter. Urval kan göras
utifrån en mängd olika sökkriterier, t ex. typ av avtal, leve
rantör, avtalets status osv. Även fritextsökningar kan göras.
Rapporterna kan exporteras för vidare bearbetning i Excel.

som är ansvarig. I detta påminnelsemail skickas information
om avtalet och vad som behöver åtgärdas.

Självfakturering
PaletteContract erbjuder möjlighet till självfakturering. Det
innebär att en leverantörsfaktura skapas automatiskt utifrån
ett avtal med leverantören. Fakturan skapas enligt givna
parametrar på avtalet och läggs i fakturaloggen för match
ning. Detta ger er möjlighet att säkerställa 100% match
ningsgrad.

Påminnelser och förnyelse
När påminnelsedatumet är satt för att omförhandla, för
länga eller avsluta avtalet aktiveras det automatiskt till den

PaletteArena – från beställning till betalning
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
Kontrakts- och avtals
hantering.

PaletteBuyer
Strukturerade inköp
med full kostnadskontroll.

PaletteE-invoice
Skicka och ta emot e-fakturor och andra e-dokument.

PaletteInvoice
Automatiserar fakturaflöde
och ger fullständig kontroll.

PaletteDashboard
Snabb processöverblick
och många nyckeltal.

PaletteSpendManagement Analys och
kostnadsuppföljning.

PaletteExpense
Hantering av utlägg.

PalettePunchoutLayer
Anslutning till alla typer
av webshoppar.

PaletteMobile/Mail
Hantering av fakturor
i mobilen eller via mail.

PaletteOrdermatching
Matcha fakturor mot
inköpsorder.

PaletteCapex Investeringsäskanden. Styr
inköp mot uppsatt budget.

PaletteSupplierPortal
Informationsportal för
förbättrad kommunikation.

PaletteConnectivityServices Skicka/ta emot
elektroniska dokument.

PaletteOnline
Enkel e-faktura i molnet.
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