
Glöm fakturapärm och pappershantering...
Skanna fakturor med SWINX ScanLev!

Skanna fakturan, attestera med mobil, 
bokför i Vismas ekonomiprogram! 
SWINX ScanLev förbättrar hanteringen av leverantörsfakturor. 
Skanna, registrera och distribuera fakturan elektroniskt. Efter attest  
(via dator, internet, mail eller mobil) för man över och kan klicka 
fram fakturan i affärssystemet. Därefter behöver man aldrig leta i 
pärmar - fakturorna finns i SWINX ScanLevs elektroniska arkiv! 

Massor med attest- och sökmöjligheter stödjer mobilt arbete 
Att arbeta mobilt är en självklarhet för de flesta idag. SWINX Scan-
Lev stödjer detta arbetssätt på flera vis. Fakturor kan attesteras via 
mail eller direkt i mobiltelefon. Med mobilen kan man även titta på 
gamla fakturor och kolla priser. Det går även utmärkt att attestera 
fakturor via vår weblösning.

Läs in tolkade fakturor från Bankgirot, Readsoft eller Kofax
I SWINX ScanLev finns stöd för inläsning av tolkade fakturor från 
BGC:s och Readsofts skanningtjänst samt Kofax tolkningspro-
gram. Med dessa tjänster förenklas hanteringen ytterligare. De 
tolkade fakturorna direktimporteras och distribueras för attest från 
SWINX ScanLev innan de förs över till affärssystemet.

Digitalt fakturaarkiv
En av de mest uppskattade funktionerna i SWINX ScanLev är det 
digitala fakturaarkivet. Sök eller bläddra bland fakturor per leveran-
tör, konto, projekt eller resultatenhet. Eller skapa egna urval som 
filtrerar fram det som eftersöks. Kort sagt - glöm fakturapärmen!
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Tolka via QR-kod!
I Visma Administration finns stöd för att ska-
pa fakturor med QR-kod. Denna kod läsas i 
SWINX ScanLev och fakturorna kommer in 
tolkade och klara för attest!

Koppling till
Visma 

och
Mamut

tu
SWINX ScanLev
 Leverantörer och konton importeras från Visma/Mamut

 Inkomna leverantörsfakturor skannas och registreras

 Tolkade fakturor importeras och autokonteras

 Kontering görs på konto, projekt och avdelning med valutastöd

 Medarbetarna godkänner och attesterar fakturorna

 Efter kontering och attest förs fakturorna till Visma/Mamut

 Betalning och bokföring sker i ekonomiprogrammet

 Fakturabilderna visas även i ekonomisystemet

 I SWINX ScanLevs fakturaarkiv finns alla fakturor sökbara

 Mailade fakturor kan importeras till SWINX ScanLev

 Stöd för attest via mail, webb eller mobiltelefon

 Bevakning och likviditetsöversikt för inkomna fakturor

 Snabb installation och driftsättning. Lätt att komma igång.
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Charlie Leijonmarck, ekonomichef på serveOffice, låter mycket nöjd 
då han berättar om varför företaget valt att satsa på SWINX ScanLev
- Programmet uppfyller mer än väl våra krav på prestanda och enkelhet 
till ett fördelaktigt pris. Sökmöjligheterna är väldigt många så numera 
bläddrar vi aldrig i fakturapärmar längre.

Mobila medarbetare attesterar via mail
Attestrutinen via mail är en annan unik fördel som Charlie framhåller
- Vi har rörliga medarbetare, många som arbetar ute hos kunder och från 
hemkontor. Att de kan attestera via sitt vanliga mail-program, underlättar 
hanteringen avsevärt.

Skannar även åt klienter
- Vi hjälper även våra klienter med fakturahantering. I vissa fall sköter vi 
inskanningen, i andra fall skannar kunderna och vi sköter bokföringsar-
betet. Oavsett vilket arbetssätt vi väljer, finns stöd för upplägget i SWINX 
ScanLev
- Alla inskannade fakturor kan vi se inne i vår projekthantering i SWINX 
Tid. Så vi missar aldrig att fakturera ut utlägg, avslutar Charlie leende.

serveOffice 
- Vi använder aldrig pärmarna längre!

Om SWINX, 
företaget bakom SWINX-produkterna

Företaget, som numera heter SWINX, startades 
under namnet Trendator i Malmö redan 1987. 
Företagets ägare är desamma nu som då. 
Huvudverksamheten är programutveckling inom 
produktfamiljen SWINX samt att förse företag 
med administrativa programlösningar. 
Tid- och projektprogrammet SWINX Tid lanse-
rades i samband med millenieskiftet och har 
över 3000 användare i många olika branscher. 
SWINX ScanLev lanserades för fyra år sedan 
och har över 3500 användare.
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