Prosmart
Leverantörsfaktura
Håll koll på dina inköp och kostnader
Prosmarts leverantörsfakturamatchning gör att
du kan få fakturor kontrollerade, konterade och
attesterade. Raderna på dina leverantörsfakturor
från inköp kan enkelt matchas med raderna på dina
inköpsordrar. På så sätt får du full kontroll på flödet.
Du kan därmed vara säker på att allt har levererats
och att rätt pris har fakturerats.
Ständigt uppdaterat artikelregister
Allt du behöver finns alltid tillgängligt i programvyn.
Via färgmarkeringar får du snabbt koll på vilka
fakturor som behöver kontrolleras. Det är nämligen
inte säkert att pris, kvantitet och artikelnummer
från leverantören stämmer. Här korrigerar du enkelt
eventuella felaktigheter i artikeln. Genom att se
över artikelnummer m m undviker du att problemen
kommer tillbaka. Du har därmed alltid ett uppdaterat
artikelregister med de senaste priserna och artiklarna.
Skicka vidare för attest och betalning
När allt stämmer skickar du vidare fakturan på attest.
Via leverantörsregistret styr du enkelt vem som ska
attestera fakturan i fråga. De får därefter ett mail om att
det nu finns fakturor att attestera. Du kan förstås även
ändra konteringen om behovet finns. Därefter bokförs
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fakturorna och skickas över till ekonomisystemet för
betalning. Promart har idag kopplingar till Fortnox och
Visma Administration.
Låt Prosmart ta hand om allt
Om du vill kan Prosmart ta hand om hela
leverantörsfakturarutinen. Dina leverantörer kan skicka
sina fakturor till en central fakturamottagare som tar
hand om brevsprättning, inscanning, tolkning och
mycket mer. Smart, snabbt och smidigt.

Från 9 kr/faktura
Gäller tolkade och a ttesterade
fakturor. Vill du veta mer?
Kontakta Prosmart för en offert.
Välkommen att höra av dig!

Leverantörsfakturor kommer
till dig eller en inläsningscentral via e-faktura,
PDF i e-post eller trationella brev som
scannas in.

Samtliga fakturor tolkas.
I processen skapas en XML-fil som sedan
skickas vidare till Prosmart. Därefter skickas
informationen till ditt ekonomisystem.
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