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.

Statens servicecenter erbjuder tjänster inom hela
ekonomiområdet. De täcker hela ekonomiflödet – från
beställning till färdigt bokslut. För att underlätta för dig
som beställare erbjuder vi ekonomirelaterade tjänster
indelade i två områden. Vi erbjuder även system– och
driftservicelösningar för att ytterligare effektivisera hela
flödet och bidra till en god resursekonomi.
Beställning och faktura
Vill du ha ett sömlöst elektroniskt flöde, från beställning till färdig
betalning ska du köpa tjänsterna inom område Beställning och
faktura. Tjänsten ger en snabb och effektiv hantering med
minimerade manuella inslag. Inbyggda kontroller i flödet minskar
risken för fel och avvikelser, samtidigt som spårbarheten och
transparensen ökar när all information samlas i det elektroniska
flödet. Beställning och faktura inkluderar tjänsterna e-beställ
inklusive leverantörsupplägg, leverantörsfakturahantering med
betalning samt kundfaktura med inbetalning.

Redovisning och bokslut
Tjänsterna i område Redovisning och bokslut ger tillsammans med
tjänsterna i Beställning och faktura en bra helhetslösning för
behovet av ekonomitjänster. Redovisning och bokslut inkluderar
tjänsterna löpande redovisning, anläggningsredovisning,
tidredovisning samt bokslut.

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 efter en
samverkansmodell som är
gemensam för alla
kundmyndigheter.

Vill du veta mer?
Besök www.statenssc.se eller
ring 0771-456 000.

www.statenssc.se
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