ACUBIZ INVOICE MANAGEMENT SERVICE

Et digitalt, papirløst workflow
til fakturahåndtering

Med Acubiz Invoice Management Service (IMS) automatiseres og digitaliseres
virksomhedens workflow for fakturahåndtering af omkostningsfakturaer. Og I undgår
komplekse indkøbssystemer og omkostningsfakturaer i jeres varekøbsflow!
Acubiz IMS er lig med effektiv og cloud-baseret dokumenthåndtering samt bogføring ifm.
omkostningsfakturaer. Det betyder, at I som virksomhed undgår papirbårne processer!
Automatisk afløftning af data og kontering
Med Acubiz IMS får I også et simpelt fakturaflow, hvor kreditor opsættes med standardkontering, og godkendere identificeres én gang for alle. Dermed sker afløftning af information og
efterfølgende kontering automatisk.
I den samlede automatiske proces afløftes data fra indscannede fakturaer, og dokumentation
vedhæftes (som pdf, png eller jpeg) på den enkelte transaktion bl.a. med Bilagscan som
delkomponent.
Effektivt godkendelsesflow
Et automatisk flow understøtter godkendelsesprocessen og derved overholdelse af betalingsfrister = ingen rykkere! Som virksomhed definerer I selv godkender ift. behov - løsningen
er fleksibel og giver mulighed for at anvende op til to godkendere. Som godkender kan du
håndtere fakturaer direkte i Acubiz One app’en.
Efter godkendelse eksporteres alle omkostningsfakturaer til videre bogføring i jeres
ERP-system – nemt og enkelt, som det er kendt fra Acubiz EMS.

FORDELE ACUBIZ INVOICE MANAGEMENT SERVICE
•

Reducering af tid anvendt på omkostningsfakturaer

•

Korrekt aflæsning af data

•

Adgang til elektronisk dokumentation

•

Ét samlet overblik på alle omkostningsfakturaer

•

Fuld kontrol og gennemsigtighed

•

Ingen regneark

Acubiz Invoice Management Service (IMS) hjælper små som store, private som offentlige
virksomheder med at strømline håndteringen af omkostningsfakturaer. Og anvender I allerede
Acubiz EMS får jeres medarbejdere, godkendere og finans direkte adgang til Acubiz IMS.
VIL I HØRE MERE?
I er velkommen til at kontakte os på 70 214 215 for mere information om Acubiz og vores
cloud-baserede Invoice Management løsning - og hvordan I som virksomhed kan automatisere
jeres workflow for omkostningsfakturaer.
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