Elektronisk fakturahantering
med MediusGo

MediusGo
Solid, Intuitiv & Självlärande

Vi hjälper dig att automatisera hela processen
av leverantörsfakturor, från det att du tar emot
fakturorna från dina leverantörer, tills att de är
bokförda och betalade.
MediusGo är molnbaserat och
kan integreras med de flesta
ekonomi- och affärssystem på
marknaden.
MediusGo är en solid, säker
och innovativ applikation som
automatiserar konterings- och
attestflödet. Tillsammans
med en högintelligent AImotor som är självlärande och

intuitiv samt en lösning för
betalning av leverantörsfakturor
kan ditt företag uppnå en
automatiseringsgrad på 100%
och spara in massor av tid och
pengar.
Scanna QR-koden
för att se demo av
MediusGo!

Topp 6
smarta
funktioner

1.

Få en optimerad överblick genom
funktionen Etikett. Era användare
kan enkelt återsöka eller upplysa
om status på en faktura.

2. Fritext-sök hittar all information på
era leverantörsfakturor.
3. Smart konteringshjälp genom att
skräddarsy egna konteringsregler.
Skapa egna mallar, sök på
benämning i konteringsfältet eller
ange föregående kontering.

Föregående faktura kan du enkelt
lägga fakturorna bredvid varandra
och på så vis jämföra information
och kopiera tidigare kontering.
5. Med hjälp av Processanalys
kommer systemet att identifiera
ert rörelsemönster och komma
med optimeringsförslag för att
effektivisera er hantering.
6. Pappersfakturor kan enkelt
fotas av med mobilen.

4. Med hjälp av funktionen

Jag kan absolut rekommendera MediusGo till andra bolag! Det är en
väldigt lättanvänd lösning med många möjligheter till automatisering
och effektivisering av fakturahanteringen.
Marie Werner, ansvarig leverantörsreskontra på Salinity

Enkelt att
komma igång,
enkelt att använda

MediusGo är en molnbaserad applikation som
digitaliserar och automatiserar hanteringen
av leverantörsfakturor. Det innebär att såväl
administratörer som attestanter sparar tid –
samtidigt som du får bättre insyn och kontroll.
Det finns tre olika paketeringar av MediusGo:
Go, Business och Enterprise.

Om
Medius

Medius utvecklar marknadens bästa applikation för elektronisk fakturahantering för små
och medelstora företag, MediusGo. Det är en solid, säker och innovativ molnlösning med en
högintelligent AI-motor som digitaliserar, effektiviserar och automatiserar hela attestflödet.
Vi håller alltid en hög utvecklingstakt och
tillsammans med våra kunder ser vi till att våra
applikationer alltid ligger i framkant med högt
fokus på stabilitet, säkerhet och innovation.

Mediuskoncernen har över 500 anställda, kontor
världen över (huvudkontor i Sverige) och kunder i
över 40 länder. Läs mer på mediusgo.com.

MediusGo är den solida, intuitiva och självlärande applikationen som
hanterar dina leverantörsfakturor och betalningar.
ADD-ON
EXPENSE

CONTRACT

E-INVOICE

PO-MATCHING

MEDIUSGO SUITE
SUPPORT PORTAL

ONLINE TRAINING

MEDIUSGO CAPTURE

Inbyggd tolkningsmotor som läser av dina
leverantörsfakturor. Tar emot alla sorters
digitala dokument. Pappersfakturor kan
enkelt fotas med mobilen och mejlas in.

MEDIUSGO

En solid, säker och innovativ applikation som
automatiserar konterings- och attestflödet. Tillsammans
med en högintelligent AI-motor som är självlärande och
intuitiv kan du uppnå en automatiseringsgrad på 100%.

MEDIUSGO PAY

Betala dina leverantörsfakturor
enkelt och säkert. Skicka
internationella betalningar samma
dag utan några bankavgifter.

Applikationen som hanterar dina kunders

leverantörsfakturor och betalningar

Solid
Intuitiv
Självlärande

Automatiseringsgraden
kan bli upp till 100%

Innovativ applikation med
användarvänligt gränssnitt

Sömlös integration till ett
40-tal olika affärssystem

Intuitiv och självlärande
AI-motor

Kvittohantering

Maskininlärning
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MediusGo är en solid, säker och innovativ applikation som automatiserar
konterings- och attestflödet. Tillsammans med en högintelligent AI-motor som
är självlärande och intuitiv samt en lösning för betalning av leverantörsfakturor
kan ditt företag uppnå en automatiseringsgrad på 100% och spara in massor
av tid och pengar.
Har du frågor? Ta kontakt med våra experter!
E-post:		
Telefon:

kontakt.mediusgo@medius.com
063 – 12 70 40
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