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

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 med Ipad eller Mobiltelefon

 Bevakning och likviditetsöversikt för inkomna fakturor

 Snabb installation och driftsättning. Lätt att komma igång.

+

SWINX AB

Elektronisk fakturahantering

Nyhet, SWINX Online!
• SWINX ScanLev som Molntjänst
• Åtkomst överallt
• Ingen lokal installation
• Automatisk uppdatering och backup

Koppling till
Vismas 

ekonomi-
program

tu

Skanna fakturan, attestera mobilt, bokför i Visma!
SWINX ScanLev förbättrar hanteringen av leverantörsfakturor. 
Skanna, registrera och distribuera fakturan elektroniskt. Efter at-
test  (via dator, web, 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! 

Attestera digitalt, via mobil eller direkt i SWINX Online! 
Att arbeta mobilt är en självklarhet för de flesta idag. SWINX 
ScanLev stödjer detta arbetssätt på flera vis. Fakturor kan at-
testeras via mail eller direkt i mobiltelefon. Med mobilen kan 
man även titta på gamla fakturor och kolla priser. Det går även 
utmärkt att köra nya SWINX Online, vår molntjänst för komplett 
fakturahantering.

Läs in tolkade fakturor från BancTec eller Visma AutoInvoice!
I SWINX ScanLev finns stöd för inläsning av e-fakturor från 
Visma AutoInvoice och tolkade fakturor från t ex BancTec eller 
Dispose skanningtjänst samt tolkningsprogram. Med dessa lös-
ningar förenklas hanteringen ytterligare. De tolkade fakturorna 
direktimporteras och distribueras för attest från SWINX  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 
leverantör, konto, projekt eller resultatenhet. Skapa egna urval 
som filtrerar fram det som eftersöks. 
Kort sagt - glöm fakturapärmen..!

SWINX ScanLev
• Leverantörer och konton importeras från Visma

• Inkomna leverantörsfakturor skannas och registreras.

• Tolkade fakturor importeras och autokonteras.

• E-fakturor importeras från Visma AutoInvoice.

• Kontering görs på konto, projekt och resultatenhet.

• Medarbetarna godkänner och attesterar fakturorna.

• Efter kontering och attest förs fakturorna över till Visma

• Betalning och bokföring sker i ekonomiprogrammet.

• Fakturabilderna visas även i Vismas ekonomiprogram.

• I SWINX ScanLevs fakturaarkiv finns alla fakturor sökbara.

• Mejlade 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.



SWINX AB
Derbyvägen 6e, Malmö
Tel 040-680 83 30
Epost: info@swinx.se
www.swinx.se

Kirsten Persson, delägare i CRD Markets AB, är redovisnings-
konsult, arbetar med ekonomistyrning och implementering av nya 
affärssystem.  
- SWINX ScanLev är väldigt överskådligt och användarvänligt, 
berättar Kirsten som har mångårig erfarenhet av olika skanning-
program.

Attestera varsomhelst, närsomhelst..!
- Som konsult sitter man sällan på sin egen skrivbordsstol, fort-
sätter Kirsten, och därför är flexibla och väl fungerande lösningar 
väldigt viktiga. Med SWINX kan man arbeta oberoende av var man 
befinner sig eller vilken tid på dygnet man väljer att arbeta. Attest-
slinga och möjlighet att attestera via mobilen förstärker lösningen 
ytterligare.

Läs in alla fakturor med ett klick!
- Kunder med stor volym leverantörsfakturor använder sig med 
fördel av inskanningscentral, slipper posthantering och att förvara 
fakturorna. Ett klick och man hämtar hem alla inkomna fakturor. 
- Har man frågor till SWINX-supporten, så finns det engagerade 
och kompetenta medarbetare som snabbt svarar på frågor.

- Mina ledord är service, kvalité och effektivisering, därför känns det tryggt 
att rekommendera SWINX till mina kunder, avslutar Kirsten leende.

- Känns tryggt att rekommendera SWINX till 
mina kunder..!

Om SWINX AB 

Företaget, som numera heter SWINX,
startades under namnet Trendator i Malmö 
redan 1987. Företagets ägare är desamma 
då som nu. Huvudverksamheten är program-
utveckling av SWINX-produkterna.

SWINX ScanLev lanserades 2009 och 
har över 6.500 användare. Molnlösningen 
SWINX Online lanserades 2016. 
I programfamiljen finns även SWINX Tid 
för tid- och projekthantering
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Elektronisk fakturahantering


