infoit

FÅ EN DIGITAL LØSNING TIL DINE BILAG

Løsningen er klar!
Og vi forfiner den løbende

Savner du en digital løsning
til dine mange bilag?
infoit har udviklet infoscan, der gør det
nemt og billigt at komme i gang med at
digitalisere og effektivisere indtastningen
af indgående bilag.

Med infoscan får du:
100 % korrekt aflæsning på udlægsbilag/leverandørfakturaer
Mulighed for automatisk kontering på
en eller flere linjer
Mulighed for automatisk leverandøroprettelse/-opdatering fra CVR registret

Hurtigt, sikkert og nemt
Med infoscan kan du indlæse dine fakturaer hurtigt,
sikkert og nemt, direkte til dit bogholderi.
Du slipper helt for manuel indtastning og bogholderiets arbejdsgang bliver lettere, sandsynligheden for tastefejl elimineres, og du vil opleve en
hurtigere ekspeditionstid af jeres indgående bilag.

Vil du høre mere kan du
kontakte os på:
T 39 53 57 53
erpteamet@inforevision.dk

infoit leverer it-services og rådgiver om drift og hosting af it, økonomisystemer og Business Intelligence løsninger
samt systemtilpasninger og skræddersyede løsninger. Som en del af Microsoft Partner Network leverer infoit software og konsulentydelser til Dynamics, NAV og Business Central. infoit er en del af revisions- og konsulenthuset
inforevision, der betjener 3100 mindre og mellemstore virksomheder. Ydelserne omfatter revision og regnskab, skat
og moms, internationale forhold, corporate finance, transaction services, erhvervsservice, it og interimydelser.
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HVORDAN SKABES DATA?
I infoscan foregår alt automatisk
Fra du tager et billede af et udlægsbilag
med infoscan appen eller mailer en
leverandørfaktura videre til dit økonomisystem, skal du ikke gøre mere ved
bilaget.
Det ender direkte i bogføringskladden,
og er klar til videre behandling.

Bilag skal kun håndteres én gang
i bogføringsprocessen fra:

App eller E-mail

Dataafløfter

Priser
Vil du høre mere om vores priser, er du
velkommen til at ringe eller skrive til os
på:
T 39 53 57 53
erpteamet@inforevision.dk

Afløftet data

infoit har konsulenter der kan hjælpe dig,
inden du beslutter hvilket ERP system
der passer til netop din virksomhed
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