
Lasernet Input Management 
til leverandørfakturaer

Den fremadrettede løsning til at modtage
leverandørfakturaer i alle formater



En Lasernet løsning sikrer dig markedets mest rentable løsning til at automatisere de indgående fakturaer fra  
leverandørerne - direkte til dit godkendelses workflow eller økonomisystem.

Derudover får du en standard dokumentløsning, der: 
	 Er nem selv at vedligeholde
	 Håndterer alle elektroniske fakturaformater (og papir naturligvis)
	 Understøtter flere selskaber
	 Kan udbygges til også at håndtere udgående dokumenter fra ERP

Løsningen indeholder:
 Standard softwaren Lasernet
 Tabellae Best Practice Package
 Elektronisk filarkiv
	 Mulighed for flere regnskaber
 Enkel intercompany håndtering
	 Styring af alle elektroniske formater (og papirfakturaer)
	 Papir er stadig muligt (men kan begrænses)
	 Ubegrænset antal fakturaer pr. år
	 Ubegrænset antal brugere
	 Modtagelse af e-fakturaer via e-mail, VANS eller internet

Lasernet til modtagelse af leverandørfakturaer
i alle formater - uden ”klikafgifter”

Lasernet Input Management...

Alle typer fakturaer kan modtages:



De relevante datafelter kan vælges 
med peg og klik. Dette gøres kun én 
gang pr. leverandør, hvorefter det 
fremover håndteres automatisk.

Enkel opsætning af papir eller PDF faktura med varelinier

Lasernet Input Management

En Lasernet løsning kan anvendes uanset økonomisystem og valg af workflowsystem. Lasernet udtager automatisk 
alle relevante oplysninger fra de tilsendte fakturaer, og skal blot sættes op én gang for alle (pr. format eller leverandør).

	 PDF arkiv
	 Overvåger flere e-mail indbakker
	 Automatiserer processen
	 Enkelt at bede om elektroniske formater fra 
 leverandørerne
	 Nemt at vedligeholde

Fordele
	 Vedligehold selv skabelonerne og opsæt både danske og internationale leverandører
	 Kan integreres til alle workflow og ERP systemer på markedet
	 Kan håndtere input fra alle kanaler via internettet, VANS, portaler og scannede fakturaer
	 Alle formater er understøttet: OIOUBL, EDI, EHF, SVEFAKTURA, Finvoice, ebXML m.fl
	 Mulighed for enkel intercompany håndtering
	 Ubegrænset anvendelse - ingen klikafgift

...en vigtig brik i dit Dynamics projekt

Kun fokus på dokumenter, som ikke genkendes automatisk

Lasernet Client overvåger og viser de indkommende
fakturaer, der ikke automatisk genkendes.

Med Lasernet kan alle elektroniske 
formater mappes på en enkel måde



all about documents
Tabellae A/S
er Skandinaviens mest erfarne Lasernet hus.
Tabellae’s Output Management konsulenter har installeret 
højt værdiskabende løsninger for mere end 300 danske 
mellemstore og store virksomheder.

FormPipe Software AB er producenten af Lasernet og er 
børsnoteret på OMX smallCap i Stockholm. Lasernet er 
installeret hos mere end 2.000 kunder worldwide.

www.tabellae.dk

Vores dokumenter skal
signalere høj kvalitet.
Derfor bruger vi Lasernet!”

Lasernet har været en fan-
tastisk investering.”

Vores Lasernet løsning 
blev tjent hjem på bare 3 
måneder.”

“ “ “

Vores Lasernet løsning er 
betalt på 6 måneder - eller 
endnu hurtigere.”

Vores Lasernet løsning 
giver pengene mangefold 
igen.”

Lasernet er et ekstremt 
fleksibelt og alsidigt værk-
tøj.”

“ “ “


