Förenkla och
effektivisera?
Vi erbjuder tjänster inom hela
ekonomiområdet och vi
tillhandahåller även system– och
driftservicelösningar. Beställning
och faktura samt Redovisning och
bokslut är två områden av tjänster
som tillsammans ger dig en
helhetslösning för behovet av
ekonomitjänster. Kontakta oss för
detaljerad information.

Beställning och faktura

Beställning och faktura är ett område som består av flera
ekonomirelaterade tjänster vilka tillsammans möjliggör
ett sömlöst, elektroniskt flöde från beställning till färdig
betalning. Beställning och faktura ger en snabb och
effektiv hantering med minimerade manuella inslag.
Beställning och faktura
Beställning och faktura inkluderar tjänsterna e-beställ inklusive
leverantörsupplägg, samt leverantörs- och kundfaktura inklusive
betalning. Inbyggda kontroller i flödet minskar risken för fel och
avvikelser, samtidigt som spårbarheten och transparensen ökar när
all information samlas i det elektroniska flödet. Tjänsten e-beställ
ger möjlighet att göra och administrera beställningar elektroniskt.
Leverantörsfaktura omfattar hanteringen av inkommande fakturor
och betalningen av dessa, medan kundfaktura omfattar
myndighetens utgående fakturor och inbetalningar.
Du kan välja att köpa hela flödet eller valda delar.
E-beställ
Tjänsten ger möjlighet att utföra och administrera beställningar
elektroniskt. Tjänsten omfattar systemstöd för elektroniska
beställningar och tillgång till gemensamma ramavtalsleverantörer.
I bastjänsten ingår bland annat leverantörsanslutningar, möjlighet
att bjuda in leverantörer till en gemensam leverantörsportal,

Beställning och faktura ger ett
sömlöst, elektroniskt flöde från
beställning till färdig betalning.
Detta ger en snabb, effektiv
hantering med minimerade
manuella inslag. Följande tjänster
ingår i Beställning och faktura:

 E-beställ
 Leverantörsfaktura
 Kundfaktura

Redovisning och
bokslut
Redovisning och bokslut är ett
område av tjänster som passar alla
myndigheter och täcker stora delar
av redovisningsbehovet. I
Redovisning och bokslut ingår
tjänsterna:

 Löpande redovisning
 Anläggsredovisning
 Tidredovisning
 Bokslut
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Beställning och faktura

administration av kundunika avtal samt gemensamt statligt
ramavtal, administration av kataloger, tester och tekniskt underhåll,
stöd för standardrapporter och inköpsstatistik, samt framtagning av
kundunika formulärmallar för fritextbeställning, med mera.
Du väljer att göra e-beställningar mot gemensamma eller
kundunika ramavtal. Du får också möjlighet att göra formulär för
inköp av produkter och tjänster utanför avtal. Vid behov kan du
köpa tilläggs- och specialtjänster, till exempel stöd för att komma
igång med e-beställningar.
Leverantörsfaktura
Tjänsten omfattar hantering av inkommande fakturor. I bastjänsten
ingår bland annat skanning av faktura, inläsning av fakturafil,
förkontroll och förslagskontering, granskning, efterkontroll,
attestering och påminnelser med mera. Tjänsten omfattar också
systemadministration, till exempel registrering eller koppling av
leverantörer, integrationer, upplägg av abonnemang, upplägg av
nya konton i kontoplan, uppdateringar, administration av fakturaoch leveransadresser, upplägg av nya användare eller förändrade
behörigheter.
Du väljer att köpa leverantörsfakturatjänsten med kontering enligt
egen kontoplan eller enligt gemensam kontoplan. Vid behov kan
du komplettera det elektroniska fakturaflödet med manuella
tjänster. Du har också möjlighet att köpa tilläggs- och
specialtjänster.

En del i leverantörsfakturaflödet är betalningar. Betalningstjänsten
omfattar betalningar av leverantörsfakturor och kan bara köpas i
kombination med leverantörsfakturahantering.
I bastjänsten ingår bland annat registrering och bokföring av
manuellt underlag via ekonomisystemet (inklusive upplägg av
leverantörer), betalning av leverantörsfakturor, expressutbetalning
via internetbank, hantering av avvisade betalningar,
återredovisning och administration av behörigheter hos
betalningsförmedlare med mera.
Kundfaktura
Tjänsten omfattar myndighetens utgående fakturor och
inbetalningar, periodisering samt avstämning av kundreskontra. I
bastjänsten ingår bland annat fakturering inom Sverige och
utomlands, underhåll av kund- och artikelregister, registrering av
inbetalningar, påminnelser, inkassohantering, räntekrav,
värdereglering samt upplägg av e-fakturakund, m.m.
Som kund kan du välja att vid behov komplettera det elektroniska
fakturaflödet med manuella tjänster. Du kan också köpa tilläggsoch specialtjänster.

Kundmyndighet hos
Statens servicecenter
Som kundmyndighet får du tillgång
till våra gemensamma bastjänster:

 Vår servicedesk är öppen alla
vardagar kl. 08:00– 16:30.

 Vår internkontroll, kvalitetssäkring och ständig utveckling
och förbättring av tjänsterna.
Våra tjänster utvecklas i dialog
med myndigheter och företag för
att säkerställa relevans och
stordriftsfördelar för hela
statsförvaltningen.
Våra tjänster är indelade i
bastjänster som är lika för alla
kundmyndigheter. Vi erbjuder
också tilläggs– respektive
specialtjänster samt konsulttjänster
som utformas efter behov.
Som kundmyndighet får du som
regel tillgång till produktionssystemen vi använder för vår
tjänsteleverans.
Som kundmyndighet betalar du en
avgift som baseras på de tjänster
du köper. Avgiften bestäms årligen
och följs upp löpande så att rätt
avgift debiteras i förhållande till
aktuella volymer.
Tillsammans arbetar vi en
samverkansmodell som är
gemensam för alla
kundmyndigheter.
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