HEJ DÅ TILL ALLT KRÅNGEL
CrossState eVoyce är anpassat för dina affärsprocesser och behov. Vi gör hela
din fakturahantering till en ickefråga med vår hybrida molntjänst.
Framtidssäkra din information redan idag för en trygg morgondag.
Tänk dig en leverantör, en inloggning och ett system. Här kan du hantera all inoch utgående data så som fakturor, avtal, order, papper, elektroniskadokument,
formulär mm. på ett snabbt och smidigt sätt.
Att alltid ha åtkomst och kontroll på hela ditt dataflöde minimerar risken att
dokument går förlorade om någon inte är på plats eller är svår att nå.
Inga bindningstider eller långa avtal. Med hjälp av oss bygger du på med de
delar och funktioner som ditt företag vill ha och behöver. Detta är en lösning
att växa med och kunna vara flexibel med beroende på din volym.
Valet är ditt! Du väljer och betalar enbart för din användning.

HJÄLP MED HELA FLÖDET ELLER VISSA DELAR?

Import

Extrahera

Import: Du tar emot
dina dokument som
skannade bilder,
e-faktura, post eller
mail direkt till CrossState eVoyce.
Du väljer: Outsourca din brevlåda eller
skanna själv.

Extrahera: Freeform och AI
teknologi hittar och kontrollerar
all din information automatiskt.
Du väljer: Radtolkning i samma gränssnitt. Utan krångel
en gång för alla.

Verifiera

Export

Verifieria: Informationen
kontrolleras noga och
rättas.
Du väljer: Outsourca
tjänsten eller gör det inhouse.
Du kan när som helst ändra dig.

Export: All data
kategoriseras och
skickas automatiskt till
rätt person, arkiv och
system. Vi integrerar direkt in i ditt befintliga system. Självklart löser vi
även ditt utgående flöde.
Du väljer: Vilket format du vill skicka.

FÅ KONTROLL PÅ DITT DATAFLÖDE
CrossState Dashboard – tjänsten som hjälper dig att förstå och följa din data.
Du får full kontroll över dina inkommande dokument, kan se vart i processen och till
vilket bolag/flöde de hör till. Få översikt på dina volymer innan dokumenten
levereras till sin slutdestination. Outsourcar du tjänster kan du nu lätt följa vart dina
fakturor och dokument befinner sig.
Tack vare uppdateringar i realtid så kan du planera ditt arbete på bästa sätt.
Med hjälp av oss bygger du på med de delar och funktioner som ditt
företag vill ha och behöver.
Fakturor, dokument, avtal, order, formulär. Vi gör din information till en ickefråga.

JUST NU GÅR DU MISTE OM
Att skapa effektivare och automatiserade
arbetsflöden.

Automatisera bokföringen genom att
integrera eVoyce med ditt ekonomisystem.

En anpassad tjänst efter era affärsprocesser.

Avkoppling på semestern då du kan
outsourca ex. skanning och
verifiering vid önskad period.

En snabb kom-igång-tid.
Möjligheten till att växa med systemet över
tid och använda de delar du har
behov av just nu.
Fria avtal. Du betalar endast för din volym
och användning.
Att ha en och samma leverantör.
Ett enkelt och användarvänligt gränssnitt
oavsett komplexa projekt.
Att endast ha ett inlogg och ett system att
jobba i.

Att kunna spara pengar men ändå
effektivisera din personal.
Kopplingar mot andra system så som ett
befintligt ekonomisystem, arkiv eller
faktureringssystem.
Säkerställer att du inte missar någon faktura
och slipper påminnelseavgifter.
Snabb analys och rapporter från dina
fakturor och dokument.
Att bli mer miljösmart.

Framtidssäkra företagets information och dokument redan idag!

