
B3 Consulting Group är ett konsult
företag inom IT och management.
 – Den typen av tjänster som Vipetech 
erbjuder passar oss bra och fungerar 
som ett fint komplement till det vi 
redan har. Vi gillar ny teknik och jobbar 
själva med digitala tillbehör.

Tidigare sorterades fakturorna manu
ellt och mejlades till rätt bolag. Nu går 
allt till samma ställe och länkas sedan 
vidare automatiskt vilket snabbat upp 
hela processen.
 – Det fungerar bra och frigör tid på 
ekonomiavdelningen till mer kvalitativa 
arbetsuppgifter.
 B3 Consulting Group är ett snabbt 

växande företag och tack vare Readsoft  
online går det nu snabbt och enkelt att 
lägga in nya bolag i systemet.
 – En annan fördel är att om ett bolag 
byter namn så kan vi lägga in både det 
gamla och nya namnet i en övergångs
period vilket gör att fakturan hamnar 
rätt oavsett vilket namn det står, säger 
Andreas Bernlind. 

Han tycker att uppstarten med  
Readsoft online gick bra.
 – Initialt tog det lite extra tid innan 
systemet lärde sig att tolka alla uppgifter  
på rätt sätt men nu flyter det på. Jag 
gillar att det har ett så användarvänligt 
och tydligt gränssnitt med pedagogiska  

symboler. Det ger oss koll på flödet och 
regelbundna statusuppdateringar.

B3 Consulting Group ser Vipetech som 
en bra samarbetspartner.
 – Vipetech har varit lyhörda för 
våra behov och arbetat proaktivt och 
lösnings inriktat vilket vi uppskattar.  
Jag ser en stor potential för den här 
typen av tjänster och är övertygad  
om att vi kommer att automatisera  
fler processer i framtiden.

”Användarvänligt och pedagogiskt”

K U N D C A S E

B3 Consulting Group

Vipetech är ett IT-företag som hjälper dig att automatisera dina arbetsprocesser 
och öka effektiviteten. Tillsammans med våra partners erbjuder vi marknadens 
förmodligen smartaste och mest kostnadseffektiva lösningar inom alla typer av 
informationshantering:
• Hantering av indata och utdata till och från system • Arkivering • Integration • 
Robot process automatisering • CRM och servicesystem och workflowlösningar.

B3 Consulting Group består av 35 olika bolag 
och tack vare Vipetechs tjänst Readsoft  
online hamnar nu alla fakturor automatiskt 
på rätt plats.
– Vi tar emot cirka 15 000 fakturor om 
året och genom att digitalisera han-
teringen sparar vi mycket tid, säger 
Andreas Bernlind, projektledare.

vipetech.com +46-8-410 956 90
info@vipetech.com

Vill du veta mer  
om våra tjänster?

Hör av dig så
berättar vi mer.


