Cedervall Arktekter
Automatiserade fakturaflöden

Varje företag har egna behov av krav som ställs på ett
fungerande affärssystem. En av våra kunder Cedervall Arkitekter
(en av Sveriges ledande arkitektbyråer) kände att de hade väldigt
många system att arbeta i och att det borde finnas bättre lösningar
där man i färre system kan arbeta mer effektivt.
Viktigt för Cedervall var att se på hur företaget ska se ut om några år.
Med Visma.net kunde vi hjälpa Cedervall med automatisering av deras
flöden, från projekt till fakturering.

Utmaning
Att hantera flera projekt på en och samma gång, med flera projektmedlemmar, är en utmaning. Ett
enkelt oh tydligt system för projekthantering och kundrelationer var en viktig del i leveransen till
Cedervall Arkitekter.
o

Hur kan man skapa en effektivitet i projekten med systemstöd?

o

Vad kan göras för att minska ned administrationen kring fakturering av kunder?

o

Hur kan medarbetare hjälpas att förenkla arbetsdagen och skapa möjligheter till bättre
kontroll över pågående projekt.

Deras resa kan hjälpa er att välja ett affärssystem som förstår just din bransch.
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Enkelt och tydligt processflöde
Direktkonsult levererar nu Visma.net till Cedervall Arkitekter, samt en integration till
Milltime som är företagets tidrapporteringssystem. Därmed kommer alla deras system att
vara molnbaserade, vilket var viktigt för företaget. Att öka tillgängligheten och effektivisera
administrativa processer stärker deras konkurrenskraft, samtidigt som det blir roligare
arbetsdagar med bra system.
•
•

Alla projektmedarbetare använder Millnet
Ekonomipersonalen jobbar med Visma.net och har fått ett system som förenklar
arbetet med automatiseringar och effektiviseringar.
o Visma Autopay hanterar alla banktransaktioner, återrapportering direkt in i
Visma.net
o Visma Autoinvoice utställartjänst hanterar alla kundfakturor, ingen manuell
hantering.
o Visma Autinvoice mottagartjänst levererar alla fakturor direkt in till Visma.net
för kontering och godkänning.
o Visma Approval ger ett elektroniskt attestflöde av leverantörsfakturorna,
effektivt och spårbart.

Integrera och autmatisera
Har ditt företag liknande processer, med tidrapportering och projekthantering? Vill du öka
effektiviteten och flexibiliteten i era verksamhetsprocesser? Är du intresserad av ett
ekonomisystem som effektiviserar ekonomiavdelningen genom automatiserade
arbetsprocesser och schemaläggning av återkommande uppgifter? Då är Visma.net
lösningen för dig!
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att digitalisera ditt företags arbetsprocesser?
Ring mig på 0733-939 748 eller maila till jonas.svensson@direktkonsult.se
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