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GODKEND
FAKTURAER PÅ
FARTEN MED
MOBILADGANG

WEBBASERET
KRÆVER INGEN
KLIENT-INSTALLATION
OG KAN AFVIKLES PÅ
ALLE ENHEDSTYPER

UPLOAD
BILLEDER
AF BON’ER
TIL SENERE
GODKENDELSE

SPAR TID - SPAR PENGE

Automatisk
fakturahåndtering
Spar op til 70% på din tid og få 20% rabat på licensen ved køb
via EfB.
Aftalen mellem EfBusiness og Share IT betyder for dig og din virksomhed
bla.:
•
Automatisk håndtering af omkostningsfakturaer, indkøbsordrer,
udlæg, kontrakter og elektroniske fakturaer.
•
Spar op til 70% af den tid der i dag bruges på manuel håndtering
af fakturaer.
•
Intelligent afløftning af data fra leverandørfakturaer, også på
varelinjeniveau.
•
Integrationer til 50+ økonomisystemer, deriblandt Navision, C5,
XAL, Dynamics AX, e-conomic og Movex.
•
4.500 virksomheder har allerede automatiseret deres
fakturahåndtering med Palette løsningen.
•
Fås både som Cloud eller on-premise installation.
•
Godkend faktura på farten med mobiladgang.
Er jeres virksomhed interesseret i at høre nærmere om automatisk fakturahåndtering, er I velkommen til at kontakte Share IT eller EfBusiness. Vi
stiller også gerne op til et uforpligtende møde, hvor vi kan præsentere jer
for mulighederne med Palette løsningen.

EfBusiness

S yd ves tj ys k fælle s s kab – I n dkøb m e d værdi

EfBusiness Gl. Vardevej 82 6700 Esbjerg
www.efbusiness.dk
efb@efb.dk

Kontakt
Share IT
Ravnsbjergvej 1, 6710 Esbjerg V
Telefon 70 10 16 60
www.shareit.dk
Kontaktperson: Rune Kjær Jensen
E-mail: rkj@shareit.dk Telefon: 2269 2242

Palette Software AB som udbyder P2P
løsningen Palette Arena, er AAA kreditrated
af Dun & Bradstreet og anvender cirka 15
% af omsætningen årligt på nyudvikling af
Palette løsningen. Udviklingen sker løbende
via værdifulde brugerinput og har allerede
mere end 20 års udvikling indarbejdet i
løsningen. Løsningen kan supporteres
globalt, og udbydes på flere sprog.
Med Palette er du sikret et grundlag for
en god investering, samt en tryg og stabil
aftale som kan levere de tilkøbte ydelser
langt ind i fremtiden.

Telefon 7545 3355

