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Perryman 
automatiserar 
skanning,tolkning 
och matchning 
av fakturor
The Perryman Company, som tillverkar detaljer av 
titan för industrin, kämpade med manuella processer 
för registrering och hantering av leverantörsfakturor 
i affärssystemet Aptean. Man försökte effektivisera 
processen med hjälp av en lösning för skanning 
och tolkning av fakturorna, men resultatet var 
inte tillfredsställande. Då kontaktade man Palette 
Software för att ytterligare effektivisera processen.

CUSTOMER CASE

I maj 2022 bytte Palette Software namn till Rillion. 
Företagsnamnet har inte ändrats i denna text.  
Vill du veta mer, besök www.rillion.com
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Automatiserad fakturahantering

Perryman ville utöver skanning och tolkningen  
även effektivisera arbetet med att matcha 
fakturor mot underliggande order eller avtal, 
i syfte att reducera arbetsbördan inom 
ekonomiavdelningen.

Eliminera manuell dataregistrering

Med hjälp av Palettes lösning har 
automatiseringsgraden av själva datafångsten 
ökat till 95%. Alla fakturor som skannats och 
tolkats samlas i Palettes dashboard där de är 
lätta att överblicka.

THE PERRMAN COMPANY
The Perryman Company tillverkar detaljer av 
titan för industrin. Deras produkter används 
inom flera områden, bland annat medicinteknik, 
flygbranschen och sektorn för infrastruktur.

BRANSCH 
Tillverkning

OMRÅDE 
 USA

AFFÄRSSYSTEM 
Aptean

PROCESSER SOM AUTOMATISERATS MED PALETTE 
Skanning och tolkning av fakturor, attestflöde, 
fakturamatchning och avtalshantering

ANTAL FAKTUROR/ÅR 
25 000

ANTAL ANSTÄLLDA

300 inom hela organisationen



Idag använder över 3 000 kunder 
runt om i världen Palette. Elektronisk 
fakturahantering med Palette sparar tid, 
sänker kostnaderna och ökar kontrollen.

I maj 2022 bytte Palette Software namn till 
Rillion. Vill du veta mer, besök www.rillion.com

Med Palette digitaliseras alla  
leverantörsfakturor direkt vid  
ankomst och hamnar i inkorgen i  
Palette som är enkel att överblicka. 
Automatiseringsgraden för  
datafångsten ligger på 95%.

Inköpsordermatchning

Palette matchar automatiskt fakturor mot 
underliggande order. Det går att ställa in 
toleransnivåer för avvikelser, så att även 
fakturor men mycket små avvikelser hanteras 
automatiskt av systemet. Alla fakturor som 
matchas av Palette förs automatiskt över till 
Aptean för betalning.

Fakturor som avviker flaggas av systemet och 
skickas för manuell kontroll och attest. Det är 
enkelt att lägga till anteckningar till en faktura 
som sedan följer med arbetsflödet till nästa 
attestant. All kommunikation om en faktura 
görs enkelt i Palette.

Periodiska fakturor

Periodiska fakturor är vanligt vid 
abonnemangstjänster, t.ex. leasing, städning, 
underhåll och telefoni. Med hjälp av Palettes 
avtalsmodul kan även dessa fakturor matchas 
automatiskt mot underliggande avtal. Det 
är också möjligt att låta systemet generera 
en faktura varje månad, s.k. självfakturering. 
Avtalsmodulen har en påminnelsefunktion som 
genererar ett meddelande när det är dags att 
förnya, omförhandla eller säga upp ett avtal.

RESULTAT
• Fullt automatiserad datafångst för 

leverantörsfakturor

• Fakturor med underliggande inköpsorder 
matchas automatiskt av systemet

• Endast fakturor som avviker mot order 
behöver hanteras manuellt

• Periodiska fakturor matchas automatiskt 
mot avtal

• Fakturadata förs över till Aptean via en 
sömlös integration

• Många manuella arbetsmoment har 
eliminerats, vilket spar mycket tid för 
ekonomiavdelningen.


