PaletteDashboard
– en del av PaletteArena

• Full överblick
• Kontroll
• Många nyckeltal
• Kommunikation
med anställda

FAKTURAHANTERING

HANTERA
UTLÄGG

RAPPORTERING

Full överblick
över PaletteArena
PaletteDashboard ger er full överblick och kontroll över de olika modulerna i PaletteArena. En övergripande vy
visar vad som ligger för behandling och utredning. PaletteDashboard är utvecklat under många år, i nära dialog
med våra kunder. Många av våra kunder har valt vårt system för användarvänlighetens skull.
Många KPI:er och mycket statistik
Via PaletteDashboard kan ni kommunicera med alla era
anställda, dels genom att skriva informationsmeddelanden
och dels genom att lägga upp dokument, t ex lathundar som
hjälp för användarna. Ni kan styra vilka roller som ska ha
behörighet till PaletteDashboard.
Ni har tillgång till många KPI:er och värdefull statistik, t.ex.:
• Flödesöversikt – visar hur många fakturor, inköpsorder, rekvisitioner etc. som finns i olika status i flödet.
• Handläggningstid – visar genomsnittlig handläggningstid per roll och kan identifiera eventuella flaskhalsar.
• Betalningsöversikt – visar vilka belopp som ligger för
betalning, hur mycket som kommer att förfalla under ett
visst tidsintervall.

• e-Faktura andel – visar hur stor del av fakturorna som
kommit in i elektronisk form.
• Matchningstyp för fakturor – visar hur många
fakturor som matchats mot inköpsorder, avtal respektive
referens.
• Kredittid och betalningar – visar betalningsstatistik,
om fakturorna betalats i tid.
• Leverantörer 10-i-topp – visar de 10 största leverantörerna.
• Inköpsöversikt – visar hur många beställningar som
gjorts från interna och externa kataloger eller som fritextbeställningar.
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PaletteDashboard
– en del av PaletteArena

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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