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Molnversion
Vera Attest är Veratechs moln-version av vårt system
för attest och kontering av leverantörsfaktu-ror.
Vera Attest tar emot och validerar inskannade fakturor. Godkända fakturor läggs in i ett attestflöde, anpassat efter organisationens behov.
När fakturan är slutligt konterad och alla attestanter lämnat sitt godkännande skickas konteringar och
fakturainformation vidare till ekonomisystemet.

Attestlösning till olika typer
av företag
Micki leksaker ett företag där man infört
Veratechs attestlösning.
Orsa Grönklittgruppen har i sin lösning
attestanter som har olika organisatorisk tillhörighet
och olika typer av attest beroende på om det är
sommar– eller vintersäsong.
Humanakoncernen använder Veratechs attestsystem i sina bolag. Central gemensam ekonomifunktion, men varje bolag har sina varianter samtidigt som viktiga gemensamma regler och rutiner
följs. Hanterar själva drift, skanning och tolkning.
Region Halland har haft sin lösning sedan 2003
på alla förvaltningar. Man har egen drift men outsourcar skanning och tolkning.

Välj själv
Med Vera Attest kan man själv välja hur driften skall ske, på egna servrar eller hos någon leverantör av drifttjänster.
Full kontroll över fakturaflödet, Enkelt för attestanterna att arbeta i, Överblick - allt attestanten behöver se finns i
samma fönster, Kompetent system med många möjligheter till företagsanpassning
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Vera Attest erbjuder
Import av skannade och elektroniska fakturor
Ett flexibelt attestreglemente som styr fakturaprocessen
Flera attestnivåer – alltid tillgång till fakturabild
Stöd för kontering – hantering av favoritkoder
Periodisering
Integration med ekonomisystemet
Avisering via mail
Frånvarohantering
Påminnelse- och varningsavisering när fakturor riskerar att förfalla

Veratech erbjuder
Kostnadsfri demonstration av produkten efter överenskommelse
Förstudie som resulterar i en specifikation av den skräddarsydda integrationen

Övriga produkter hos Veratech:

.EFFEKT Attest av leverantörsfakturor på intranätet
av ersättning för vård av
.ASYL Administration
asylsökande.
.MEA Affärssystem för större organisationer

.ROUTE
.DOCAD
.RESURS

Enklaste vägen för skannade fakturor in i ekonomisystemet
Det digitala biblioteket med avtalsbevakning
Systemutveckling direkt för ditt företag

Veratech har levererat ekonomilösningar till den svenska marknaden i mer än tio år. Vår kundlista spänner från
landsting till småföretag. I Vera Attest kan våra kunder kan dra nytta av vår långa erfarenhet utan stora investeringar. Vi på Veratech kan hjälpa dig både med support och utveckling av Vera Attest.

Kontakta oss

Kontakta oss angående Vera Attest

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om oss
eller våra produkter, kanske boka tid för en demonstration eller göra en beställning.

Teddy Nordgren
Epost: teddy.nordgren@veratech.se
Telefon: 08-462 30 86
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