MediusGo

Dags att ta
kontroll över era
leverantörsfakturor

MediusGo är verktyget som digitaliserar,
effektiviserar och automatiserar hela attestflödet.

Så fungerar MediusGo
MediusGo hjälper dig att läsa in data från dina
leverantörsfakturor, oavsett format, och hantera hela
konterings- och attestflödet via din dator, surfplatta
eller mobiltelefon. När fakturan är attesterad och
klar, skickas information direkt till ert affärssystem för
slutbokning och betalning. Du sätter enkelt upp regler i
systemet för att effektivisera och automatisera de steg
i processen som idag hanteras manuellt.
Exempelvis kan MediusGo automatiskt använda rätt
konteringsmall utifrån ett projektnummer på fakturan och
direkt distribuera fakturan till korrekt attestant baserat
på den attesthierarki som ni registrerat i systemet.

Upplev fördelarna med automatisering
Effektivare administration
Ni sparar mängder med tid genom att digitalisera och
automatisera processen.
Ökad kontroll och insyn
Ni får enkelt tillgång till alla fakturor i ett digitalt
arkiv samt automatisk kontroll av konterings- och
attestregler.
Enkelt att komma igång
Vi erbjuder en helt molnbaserad lösning och
standardintegration till de flesta affärssystem på
marknaden. Dessutom ingår support genom hela
uppstarten.

Följande steg kan automatiseras:
— Ankomst-/preliminärbokning
— Kontering
— Distribution
— Kontroll av attesträttigheter
— Avtalsmatchning
— Ordermatchning
— Definitivbokning
— Arkivering

MediusGo Editions
Antal användare
Tolkning av papper, pdf, e-faktura
Attestregler
Mobilt attestgränssnitt
Bluffaktura kontroll
Standardrapporter och Dashboard
Fritext sökning PDF
Support (Email)
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Upp till 5

Upp till 40
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Telefonsupport
Specialattestregler
Processanalys
Skapa justeringsbegäran till leverantör
Avtalsfaktura
Sekretessfaktura
Benchmarkrapporter
Work Smart Service

Single Sign On
Extern tolkning & verifiering
Extern skanning, tolkning & verifiering
MediusGo Expense
MediusGo Contract
Inköpsorder matchning
Integration 3e-partssystem

$

Kom i kontakt med oss
kontakt.mediusgo@medius.com | www.mediusgo.com

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.

