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Perryman 
automatiserer 
scanning,tolkning 
og matchning 
af fakturaer
The Perryman Company, som fremstiller 
titaniumprodukter til industrivirksomheder, kæmpede 
med manuelle processer for registrering og 
håndtering af leverandørfakturaer i økonomisystemet 
Aptean. Man forsøgte at effektivisere processen 
ved hjælp af en løsning til scanning og 
tolkning af fakturaerne, men resultatet var ikke 
tilfredsstillende. Derfor kontaktede man Palette 

CUSTOMER CASE

I maj 2022 ændrede Palette sit softwarenavn til 
Rillion. Firmanavnet er ikke ændret i denne tekst.
Hvis du vil vide mere, så besøg www.rillion.com
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Automatiseret fakturamatchning

Perryman ville også effektivisere arbejdet med 
at matche fakturaer med den bagvedliggende 
ordre eller kontrakt for at reducere 
arbejdsbyrden i økonomiafdelingen.

Eliminer manuel dataregistrering

Ved hjælp af Palettes løsning er 
automatiseringsgraden af selve datafangsten 
steget til 95 %. Alle scannede og tolkede 
fakturaer samles i Palettes dashboard, hvor de 
er lette at overskue.

THE PERRMAN COMPANY
The Perryman Company fremstiller  
titaniumprodukter til industrivirksomheder.  
Deres produkter bruges inden for en række  
områder, fx medicinteknik, flyindustrien 
og infrastruktur.

BRANCHE 
Produktion - metalindustri 

OMRÅDE 
 USA

ØKONOMISYSTEM 
Aptean

AUTOMATISERING 
Scanning og tolkning af fakturaer, godkendelsesflow, 
fakturamatchning og kontraktstyring

ANTAL FAKTUROR/ÅR 
25 000

ANTAL ANSTÄLLDA

300 i hele organisationen



I dag bruger over 3.000 kunder over hele 
verden palette. elektronisk fakturahånd-
tering med palette sparer tid, reducerer 
omkostninger og øger kontrollen.

I maj 2022 skiftede Palette Software navn til Rillion. 
Hvis du vil vide mere, så besøg, www.rillion.com

Med Palette digitaliseres alle  
leverandørfakturaer direkte ved  
ankomst og havner i indbakken i  
Palette, som er enkel at overskue. 
Automatiseringsgraden for  
datafangsten ligger på 95 %

Ordrematchning

Palette matcher automatisk fakturaer med 
den bagvedliggende ordre. Det er muligt at 
opstille grænseværdier for afvigelser, så selv 
fakturaer med meget små afvigelser håndteres 
automatisk af systemet. Alle fakturaer, som 
matches af Palette, overføres automatisk til 
Aptean til betaling.

Fakturaer, som afviger, markeres af systemet 
og sendes til manuel tjek og godkendelse. Det 
er enkelt at tilføje kommentarer til en fakturaer, 
som efterfølgende bliver formidlet videre til 
næste godkender i flowet. Alt kommunikation 
omkring en faktura er enkelt i Palette.

Tilbagevendende fakturaer

Tilbagevendende fakturaer er almindeligt i 
forbindelse med abonnementstjenester, fx 
leasing, rengøring, forplejning og telefoni. Ved 
hjælp af Palettes kontraktmodul kan selv den 
type fakturaer matches automatisk med den 
bagvedliggende kontrakt. 

Det er også muligt at lade systemet generere 
en faktura hver måned, såkaldt selvfakturering.

Kontraktmodulet har en reminder-funktion, 
som sender en meddelelse, når det er tid til 
fornyelse, genforhandling eller opsigelse af en 
kontrakt.

RESULTAT
• Fuldt automatiseret datafangst af 

leverandørfakturaer

• Fakturaer med bagvedliggende 
indkøbsordre matches automatisk af 
systemet

• Kun fakturaer, som afviger fra en ordre skal 
håndteres manuelt

• Tilbagevendende fakturaer matches 
automatisk med kontrakter

• Fakturadata overføres til Aptean via 
gnidningsfri integration

• Mange manuelle arbejdsprocesser 
elimineres , hvilket frigiver tid i

http://palettesoftware.com

