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Alla de här stegen kan 
du automatisera:
• Ankomst-/preliminärbokning

• Kontering

• Distribution

• Kontroll av attesträttigheter

• Avtalsmatchning

• Ordermatchning

• Defi nitivbokning

• Arkivering

Elektronisk fakturahantering 
som sparar tid – på riktigt
Att hantera företagets leverantörsfakturor i ett digitalt fl öde 
är bara början. Med Ascendo Invoice kan du automatisera i 
stort sett varje steg i fakturahanteringsprocessen och därmed 
spara mängder av tid. På riktigt. 

Så fungerar Ascendo Invoice
Ascendo Invoice hjälper dig att läsa in data från dina leverantörs-
fakturor, oavsett format, och hantera hela konterings- och attestfl ödet 
via din dator, surfplatta eller mobiltelefon. När fakturan är attesterad 
och klar, skickas information direkt till ert aff ärssystem för slutbokning 
och betalning.

Du sätter enkelt upp regler i systemet för att eff ektivisera och 
automatisera de steg i processen som idag hanteras manuellt. 
Exempelvis kan Ascendo Invoice automatiskt använda rätt konter-
ingsmall utifrån ett projektnummer på fakturan och direkt distribuera 
fakturan till korrekt attestant baserat på den attesteringshierarki som 
ni registrerat i systemet.

Gå till 

ascendo.se/demo 

eller scanna 

QR-koden för att se 

demofi lmen.

Ascendo Invoice Produktblad

Upplev fördelarna med automatisering          
1. Eff ektivare administration: ni sparar mängder med tid 

genom att digitalisera och automatisera processen – på 
riktigt.

2. Ökad kontroll och insyn: ni får enkelt tillgång till alla 
fakturor i ett digitalt arkiv samt automatisk kontroll av 
konterings- och attestregler. 

3. Enkelt att komma igång: vi erbjuder standard-
integrationer till ett 40-tal olika aff ärssystem och support 
genom hela uppstarten. 
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Kontakta oss för en demo! Gå in på www.ascendo.se/demo, ring oss på 
063-12 16 30 eller mejla kontakt@ascendo.se.



Elektronisk fakturahantering utifrån era behov

Hitta den lösning som bäst matchar era behov med hjälp av sammanställningen nedan. 

Invoice 
GO

Invoice 
GO Plus

Invoice 
Standard

Invoice 
Premium

Invoice 
Premium 

Plus

FAKTURAHANTERING

DIGITALT FLÖDE x x x x
MOBILLÖSNING FÖR ATTESTANTER x x x x x
DIGITALT ARKIV x x x x x
AVANCERAT REGELSTYRT FLÖDE x x x
FULLT AUTOMATISERAT FLÖDE x x
MATCHNING MOT INKÖPSORDER x x
FAKTURAINLÄSNING 

TOLKNING AV FAKTURADATA x
TOLKNING & MANUELL VERIFIERING

TOLKNING & AUTOMATISK VERIFIERING x x
EXTERN SCANNING x
SUPPORT OCH STÖDFUNKTIONER

RAPPORTERING INKL. FLASKHALSANALYS x x x
INTEGRATION TILL AFFÄRSSYSTEM x x x x x
SUPPORT VIA TELEFON & CHAT x x x x x

Automatisering som lönar sig – på riktigt
Varje pappersfaktura som ni hanterar i en manuell process kostar företaget uppskattningsvis 150 kr, baserat på den tid 
som krävs av alla personer som är involverade i processen. 

Våra kunder ser i genomsnitt en ROI på mindre än 12 månader, dvs inom ett år har besparingarna av digitaliseringen 
och automatisering växt sig större än investeringen. Nedan hittar du några exempel på ROI baserat på fakturavolym 
och produkt.

Invoice 
GO

Invoice 
GO Plus

Invoice 
Standard

Invoice 
Premium

Invoice 
Premium 

Plus

FAKTURAHANTERING

<1 000 FAKTUROR/ÅR 12 månader 12 månader - - -

1 000 – 2 500 FAKTUROR/ÅR - - - - -

2 500 – 5 000 FAKTUROR/ÅR - - 12 månader 10 månader 12 månader

5 000 – 10 000 FAKTUROR/ÅR - - 12 månader 10 månader 12 månader

>10 000 FAKTUROR/ÅR - - 12 månader 10 månader 12 månader
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