PaletteInvoice
– en del av PaletteArena

• Ökad kontroll
• Full automatisering
• Minskade kostnader
• Enkelt och flexibelt
• Användarvänligt
• Passar alla företag
• Miljövänligt

FAKTURAHANTERING
MATCHNING

RAPPORTERING

Fakturahantering
– när den är som bäst
PaletteInvoice kommer att revolutionera ert företags hantering av leverantörsfakturor. Med Palettes e ffektiva
och säkra lösningar, ökar kontrollen i samma takt som era kostnader minskar. Med ett automatiserat flöde kan
systemet sköta matchning, flöde och kontering. Om godkänd kontering och attest finns kan fakturan gå direkt till
bokning i ekonomisystemet. Endast eventuella avvikelser behöver hanteras manuellt. Hantera fakturorna snabbt
och effektivt där ni befinner er – på webben, i mobilen eller via mailen.
Automatiserat fakturaflöde med fullständig kontroll
Ni har alltid full kontroll över var i företaget fakturorna
befinner sig och vilken status de har. Tack vare påminnelser
och den totala överblicken i systemet kan fakturor betalas
i tid. Det är ingen risk att de försvinner eller glöms bort. Vi
har också en tjänst som erbjuder en ständigt uppdaterad
lista över ”varningslistade leverantörer”, för att undvika
bluffakturor. Det går att söka efter och ansluta e-faktura
parter för att kunna ta emot elektroniska leverantörsfakturor, vilket är både enkelt och kostnadseffektivt.
Flödet i PaletteInvoice automatiseras så långt det är
möjligt oavsett vilket format fakturan kommer i – som
e-faktura, skannad eller mailad PDF. Med fördefinierade
flödes- och konteringsförslag bestäms hur fakturan ska

färdas och konteras i organisationen innan den är färdig
behandlad. Endast en attest krävs.
Matchning kan göras mot inköpsorder, mot avtal eller mot
den referens som angetts på fakturan. Inköpsordermatchning kan göras baserat på antal eller belopp. Om ordern eller
avtalet är konterad, attesterad och all information stämmer
kan fakturan gå direkt till bokning i affärssystemet. Med
enkla regler styr ni vad som ska hända med de fakturor som
inte matchar och vilka toleranser som gäller. Endast eventuella avvikelser kräver manuell hantering. En faktura kan
också matchas mot kreditkortstransaktioner kopplade till ett
företagskort.
I PaletteInvoice finns ett mycket kraftfullt rapportverktyg
med en stor mängd urvalsmöjligheter. Urvalen kan sparas
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som favoritrapporter. Rapporterna kan även exporteras för
vidare bearbetning i Excel.

Användarvänligt och lättillgängligt
PaletteInvoice är mycket användarvänligt och ger användaren fullt stöd för att kunna hantera fakturorna. Sambands
kontroller finns så att t.ex. inte ett projekt används tillsammans med fel kostnadsställe och konto. Fakturor kan sättas
på utredning och kreditfakturor kan inväntas. Kontroller görs
mot attestreglementen, så att inga
felaktiga attester kan göras.
Användarna i PaletteInvoice
knyts till olika roller och en
person kan ha flera roller. Det
är rollerna som är mottagare av
fakturan, t.ex. rollen som chef på
IT avdelningen eller ekonomi
assitent på ekonomiavdelningen.
För de användare som ofta är
i farten finns också möjlighet att
kunna granska och signera fakturor direkt i mobiltelefonen eller

via e-mail med PaletteMobile och PaletteMail. Användaren
har tillgång till all fakturainformation och fakturabilderna.
Det är lika enkelt som att hantera sina fakturor i datorn.

Passar alla företag och behov
PaletteInvoice passar alla typer av företag och behov.
Behöver ni köra många bolag parallellt i samma miljö eller i
parallella miljöer? Finns dessa i samma land eller utspridda
över världen? Finns flera affärssystem med lokala krav?
Allt detta är standard i Palette – vi erbjuder våra kunder en
komplett produkt.
Det är enkelt att sätta upp reglerna för hur moms, momskoder, EU-moms, omvänd momsplikt, bygg- och fastighetsmoms ska hanteras.
Palette har gjort det enkelt att skapa en säker integration
med marknadens affärssystem vid hämtning av grunddata
och leverans av löpande data, till exempel ankomstregistrering, definitivbokningar, makulering, periodisering, orderdata samt återrapportering av ordermatchning.
PaletteInvoice är ett mycket flexibelt system med näst
intill obegränsade möjligheter att anpassa till ert företags
behov – det finns en Palette-lösning för alla.

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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