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Varberg Energi

Varberg Energi använder Readsoft online via
Vipetech, något som både sparar tid och ger
en säkrare fakturahantering.
– Dessutom är det en mycket prisvärd
lösning som jag kan rekommendera alla
företag som har inkommande fakturor, säger Christina Brännström,
ekonomichef på Varberg Energi.
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Nu är processen automatiserad och
alla e-fakturor går rakt in i systemet.
– Men med det nya systemet krävs
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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.
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info@vipetech.com

– Det känns tryggt att ha allt detta
digitalt och att man vet att inget kan bli
fel på grund av den mänskliga faktorn.

Vill du veta mer
om våra tjänster?
Hör av dig så
berättar vi mer.

