Bilagsflyt
Hva er Bilagsflyt?
Duett Bilagsflyt eliminerer manuell
registrering av inntekts- og
kostnadsbilag. Papirbilag går gjennom
en skanneprosess og blir elektronisk
lesbare. Bilagene kan attesteres. Etter
kontroll og kontering hentes bilagene
inn i Duett og bokføres der automatisk.
E-faktura
Duett Bilagsflyt tar også i mot
E-fakturaer fra dine leverandører. Du
slipper skanneprosessen, fakturaene
leses direkte inn og er klare for
attestasjon, kontering og bokføring.
Elektronisk attestasjon
For bedrifter som har flere geografiske
avdelinger, eller store mengder bilag
som skal attesteres, vil Bilagsflyt være
veldig besparende. Regnskapsansvarlig
styrer hvem som skal attestere, og
attestanten får en mail med link til
bilaget og god oversikt over sine
fakturaer til attestasjon.

Attestanten får daglige påminnelser
pr. mail helt til bilaget er attestert.
Avhengig av ansvar og kompetanse kan
attestanter også kontere bilagene,
dette tilpasses hver enkelt bruker og
bedrift. Et bilag forsvinner aldri fra
Bilagsflyt, og regnskapsansvarlig har full
kontroll på hvilken attestant som har
bilaget.

Søk, oppslag og elektronisk lagring
Bildet av bilaget følger transaksjonen
helt inn i Duett. Det betyr at du enkelt
kan søke opp og se bilagene både via
Duett og i Bilagsflyt. Du slipper dermed
å bla i bilagspermer. Bilagene er
elektronisk arkivert så lenge du ønsker,
og du sparer på den måten også fysisk
lagerplass.
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Bilagsflyt via regnskapskontor
Bruker du ekstern regnskapsfører?
Duett Bilagsflyt egner seg veldig godt
for et samarbeid mellom deg og ditt
regnskapskontor. Du kan skanne
bilagene selv, mens regnskapsfører
konterer og bokfører dem. Elektronisk
attestasjon kan utelates hvis du kun
skanner bilag som er godkjente for
betaling. Du kan få tilgang til søk og
oppslag, og slipper å be regnskapsfører
om kopi av bilag.
Bilagstyper
Bilagsflyt kan behandle inngående
fakturaer, utgående fakturaer, kontante
bilag, korreksjonsbilag og evt. andre
inntekts- og kostnadsbilag. Altså kan
nesten alle bilag kan gjøres elektroniske
med Duett Bilagsflyt. Du slipper frakt av
bilagene dine til regnskapsfører. Regnskapet kan også være raskere oppdatert
ved at bilagene skannes regelmessig.

Nye muligheter med Duett Bilagsflyt
Når du skanner dine inngående
fakturaer jevnlig, kan betaling til
leverandørene overføres automatisk til
banken, som såkalt remittering. Dette
kan regnskapsfører gjøre for deg. Da
slipper du å holde styr på frister og
betalinger i nettbank, du vet at alt blir
betalt til riktig dato. Remittering kan du
alternativt gjøre selv, med tilgang inn i
regnskapskontorets Duett. For å kunne
sende remitteringsfil til banken må
du ha en bedriftsbankavtale med din
bankforbindelse.
Selvbetjeningsløsninger
Duett Bilagsflyt er en del av det vi kaller
selvbetjeningsløsningene i
Duett. Det betyr at du og din regnskapsfører jobber i samme løsning,
noe som er trygt og rasjonelt for dere
begge. Med tilgang til Duett får du
enkle løsninger og bedre oversikt over
regnskapet ditt. Det finnes også mange
andre muligheter for arbeidsdeling
med din regnskapsfører, slik at alle skal
kunne finne en modell
som passer. Spør gjerne regnskapsføreren din om dette.
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Vil du vite mer?
Snakk med din regnskapsfører hvis du
har spørsmål. Du kan også kontakte oss
i Daldata.

Daldata leverer smarte IKT-produkter og tjenester som er gull verdt for kundene. Vi er en solid samarbeidspartner
med høy kunnskap og lang erfaring. Bli en vinner sammen med oss - velg løsninger og kompetanse fra Daldata!

www.daldata.no - daldata@daldata.no. Tlf. sentralbord 62 48 26 00
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