
Lagen om e-fakturering för kommunala  
bolag som kom den 1 april 2019 bidrog till  
att många gick över till en automatiserad  
digital fakturahantering.
 – Vi digitaliserade vår hantering för 8 år  
sedan men allt har skötts via en stationär  
dator här hos oss. För två år sedan gick 
vi över till Readsoft online som web-
baserad molntjänst via Vipetech, säger 
Christina Brännström. 
 Nu är processen automatiserad och 
alla e-fakturor går rakt in i systemet. 
 – Men med det nya systemet krävs 
nästan ingen handpåläggning alls, det 
går fort och det blir rätt. Vi tar emot cirka  
10 000 fakturor om året som kommer 
väldigt ojämnt med stor belastning  

under vissa perioder. Det behöver vi inte  
ta hänsyn till nu eftersom Readsoft 
online jobbar dygnet runt.
 Detta har så klart inneburit en stor 
tidsbesparing för Varberg Energi 
 – Det är positivt eftersom med-
arbetarna kan ägna sig åt mer värde-
arbetsuppgifter istället för monotona 
och enformiga moment. 

Själva övergången till Readsoft online 
gick väldigt smidigt tycker Christina 
Brännström.
  – Det är väldigt flexibelt och vi kan 
göra justeringar som vi förfinar vår 
leverantörsreskontra med register och 
vårt ekonomisystem. Det bästa är att vi 

kan påverka hur vi jobbar och styra vårt 
arbete själva samt hela tiden förbättra 
oss och bli mer effektiva.
 I leverantörsreskontran samlas infor-
mation om leverantörer, organisations-
nummer, kontaktuppgifter och specifika  
kontaktpersoner. Genom Readsoft  
online kopplas alla betalda och obetalda  
fakturor till den specifika leverantören, 
samt eventuella returer, reklamationer 
eller andra ekonomiska ärenden som 
kan relateras till leverantören.
 – Det känns tryggt att ha allt detta 
digitalt och att man vet att inget kan bli 
fel på grund av den mänskliga faktorn.

”Det går fort och det blir rätt”

K U N D C A S E

Varberg Energi

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.

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 fak-
turor, säger Christina Brännström, 
ekonomichef på Varberg Energi.

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

Vill du veta mer  
om våra tjänster?

Hör av dig så
berättar vi mer.


