Brandsoft

SPAR TID MED ELEKTRONISK
BILAGSHÅNDTERING

Kom nemt i gang med
Elektroniske Bilag i Brandsoft
Fysisk bilagshåndtering har traditionelt været en uomgængelig
del af dagligdagen for alle med økonomisk ansvar hos alle landets
kirker, kirkegårde og krematorier.

Fordele
• Gør alle bilag elektroniske, og spar tid
og besvær
• Bliv uafhængig af bilagsmapper, og
undgå papirarbejde

Det er tidskrævende og øger risikoen for fejl, misforståelser, forglemmelser og forsinkelser,
når alle bilag skal modtages, registreres, konteres, godkendes, bogføres og arkiveres fysisk.
Anvender du Brandsoft, har du allerede muligheden for at behandle samtlige bilag
elektronisk og spare tid igennem den hele samlede håndteringsproces. Du skal intet
installere, og funktionen koster heller ikke ekstra – det er blot at gå i gang.
Styr alle bilag ét sted, og skær ned på tastearbejdet Modulet ”Elektroniske Bilag” ligger i
menuen på din Brandsoft løsning og gør det muligt at håndtere alt bilagsarbejde ét sted. Du
lægger bilag ind via indscanningsmuligheden eller uploader en faktura, du fx har modtaget
som pdf på mail.
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• Minimér indtastninger og risiko for fejl
og forglemmelser
• Bevar overblikket over godkendelse og
status
• Arbejd med bilag overalt, hvor du har
netadgang
• Kom nemt i gang med Elektronisk
Bilagshåndtering.

Let’s go further

Brandsoft gør det muligt
at behandle samtlige bilag
elektronisk. Funktionen
ligger allerede i menuen
på din Brandsoft løsning,
koster ikke ekstra og
kræver ingen installation.

Når du har skrevet kreditor- eller cvr-nummer på afsenderen, foreslår Brandsoft selv, hvordan
bilaget skal konteres. Anbefalingen bygger på din behandling af tidligere bilag fra samme
leverandør, og funktionen sparer en masse tastearbejde. Du kan også nemt kontere bilaget
under en anden konto end den foreslåede, når du har behov for det.
Bevar automatisk overblikket over godkendelsesprocessen
Når bilaget ligger i dit system, kan systemet foreslå, hvem der skal godkende, ud fra hvem der
senest godkendte bilag fra leverandøren. Brandsoft kan også automatisk sende mail til alle
godkendere, efterhånden som de bilag, de skal godkende, ligger klar.
Undervejs kan alle involverede skrive bemærkninger til bilaget, så vigtige informationer
bringes videre til rette vedkommende. Når alt er godkendt, bogfører du bilaget – fuldstændig
som du er vant til.

Funktioner:
• Intet behov for ekstrakøb udover
Brandsoft finans
• Kig-adgang til revisor eliminerer behov
for fysisk bilagsarkiv
• 100% onlinebaseret og uden behov
for installation
• Understøtter automatisk mail og
påmindelser til godkendere

Godkend bilag online – uanset hvor du er
Alle dine uploadede eller indscannede bilag og samtlige bilagsfunktioner – herunder
godkendelse – er tilgængelige online. Derved kan du og alle andre involverede udføre hver
jeres del af arbejdet, uafhængig af hvor I hver især befinder jer.
Hjælpefunktioner gør det nemt at håndtere selv store mængder bilag i Brandsoft og bevare
overblikket, så alt bliver behandlet og betalt korrekt.
Nedlæg bilagsarkivet med Brandsoft
Når dine bilag er færdigbehandlede, indgår de automatisk i dit onlinebaserede bilagsarkiv.
Det er fuldt ud lige så lovmedholdeligt. Hvis din revisor anvender Brandsofts onlinebaserede
”kig-adgang”, behøver du heller ikke gemme originale papirbilag, når først de er lagt i systemet.

Kontakt EG Brandsoft
på tlf. 9928 3565 eller salg@brandsoft.dk.
Læs mere på www.eg.dk/kirke.
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