PaletteE-invoice
– en del av PaletteArena

• Snabbt att komma igång
• Sparar tid och pengar
• Alla format
• Korrekt data från start
• Miljövänligt

E-INVOICE
BESTÄLLNING

MATCHNING

Skicka och ta emot e-fakturor
– snabbt, enkelt, kostnadseffektivt
Att skicka fakturor i elektronisk form sparar mycket tid – ni slipper allt jobb med kuvertsprättning, skanning och
tolkning av fakturor. Informationen i fakturan är alltid korrekt och det finns ingen risk för tolkningsfel. All data,
inklusive artikeldata, finns med och vi kan verifiera att leverantören lämnar den data ni som kund kräver. Det är
mycket enkelt att komma igång med e-faktura och kostnaden är liten, vilket medför att investeringen snabbt
börjar återbetala sig. Det är dessutom miljövänligt!
Anslut era affärspartners, oavsett format och system
Palette kan utföra alla typer av e-tjänster via vår VAN-tjänst,
som heter PaletteConnectivityServices. Ni kan skicka och
ta emot elektroniska fakturor och andra typer av affärsdokument som t ex order och orderbekräftelser, oavsett
vilka system och format ni och era affärspartners använder.
Dokumenten omvandlas till det format som mottagaren har
angivit att de vill ha dem.
Vi har ett stort nätverk för samtrafik med andra VAN, som
ger er möjlighet att utbyta e-fakturor och andra dokument
med era affärspartners. Detta nätverk utökas kontinuerligt
med nya företag.
Det är mycket enkelt att ansluta sig till sina affärspartners. Processen för detta kallas onboarding och görs via vår
serviceportal eller från PaletteInvoice. Ni söker helt enkelt
upp önskade affärspartners och bjuder in dem att utbyta
elektroniska dokument med er. I serviceportalen får ni en
överblick över fakturorna och kan få information om transaktioner och statistik.

Ta emot e-fakturor
Att kunna ta emot e-fakturor handlar många gånger om att
få sina leverantörer att vilja skicka sina fakturor i elektronisk
form. Detta hjälper vi dig med.
Leverantörer som ännu inte har möjlighet att skicka efakturor från sitt affärssystem kan använda något av följande
alternativ:
• Fakturaportal – Leverantören registrerar sina fakturor i den webbaserade portalen och en elektronisk faktura
skapas i vår tjänst. Fakturaportalerna lämpar sig även för
leverantörer som har små fakturavolymer eller när det handlar om sällanköp.
Palette erbjuder två fakturaportaler:
Webbfaktura – vår generella fakturaportal, som inte är
branschspecifik
e-Build – för bygg- och fastighetsbranschen
• Virtuell skrivare – Vid utskrift av fakturor väljer
leveratören den virtuella skrivaren istället för den lokala pappersskrivaren och ni tar emot fakturorna i elektronisk form.
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Matchning av information kan göras på radnivå och
kontroller görs så att e-fakturan innehåller de värden som
behövs för att hantera fakturan i flödet fram till betalning.
Endast dokument med korrekt data överförs till er. Om ett
fel uppstår stoppas dokumentet och ni får ett meddelande
om felet.
Vi hanterar även bilagor till fakturan, som skickats med av
leverantören.

Skicka e-fakturor
Ni kan givetvis också skicka kundfakturor via oss. Fakturorna skickas till Palette genom:
• Fil – från ert affärssystem.
• Virtuell skrivare – vid utskrift av fakturor väljer ni den
virtuella skrivaren istället för den lokala pappersskrivaren.
En fakturafil skapas och skickas till Palette.
Palette kan sedan distribuera era fakturor som:
• PDF-faktura – vi kan generera en PDF-faktura utifrån
en mall. PDF-fakturan bifogas i ett mail som skickas till
mottagaren.
• E-fakturor – vi levererar fakturorna i det format som
mottagaren önskar.

Skicka andra e-dokument
Vi erbjuder även full EDI för företag som vill kunna skicka
till exempel prislistor, order, orderbekräftelser, fakturor
mm. Vi hanterar de flesta Edifact-standarder och även XMLstandarder.
Integration med PaletteArena
Även om ConnectivityServices i grunden är en generell
och systemoberoende tjänst finns flera funktioner som är
tätt integrerade med PaletteArena. Utöver möjlighet att ta
emot elektroniska leverantörsfakturor finns även följande
funktioner:
• PaletteInvoice – Sök och bjud in leverantörer för att
övergå till att skicka e-fakturor istället för pappersfakturor.
• PaletteBuyer – Gör inköp med PaletteBuyer och skicka
inköpsorder till aktuell leverantör, oavsett vad leverantören har för system och därmed vilket format de tar
emot inköpsordern i. All konvertering sker via Palette
ConnectivityServices. Detsamma gäller även order
erkännande och leveransavisering, som leverantören kan
returnera.

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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