Wise Scan

- Skönnun og tenging skjala
viðskiptalausnir
Handhæg leið til að
tengja skönnuð skjöl
við reikninga og
senda í uppáskrift.
Kerfið í hnotskurn
• Hægt að taka viðhengi í
Outlook tölvupóstforritinu og
tengja það beint við reikning.
• Bein tenging við
Uppáskriftarkerfi Wise.
• Auðveld flokkun reikninga
• Hægt að skanna eða flytja inn
fjölbreytt skjöl og myndir
• Einfalt að vinna með svo sem
eyða myndum eða bæta við
• Handhæg mappa fyrir hvern
notanda

Wise Scan er sérlausn Wise sem gerir notendum kleift að skanna
og/eða flytja inn fjölbreytt skjöl svo sem PDF, Excel og Word og tengja
við Uppáskriftarkerfi Wise. Hægt er að taka viðhengi í Outlook og
tengja það beint við reikning með því að smella og draga með
músinni.

Reikningasýn
Með afmörkunum fæst sá listi af reikningum sem vinna á með. Hægt
er að velja um að sýna þá reikninga sem eftir á að tengja skjal við og
einnig þá reikninga sem búið er að tengja skjal við í uppáskriftarkerfinu. Með aðlögun er einnig hægt að tengja Wise Scan við
innkaupareikninga o.fl. í Microsoft Dynamics NAV.

Tengja skjöl og reikninga
Hægt er að tengja skjal/mynd við reikning með því að smella á það
með músinni og draga það yfir á reikninginn með músinni. Einfalt er
að tengja fleiri en eitt skannað skjal við hvern reikning.

Setja inn myndir
Hægt er að velja um að setja inn skjöl beint frá skanna eða úr möppu.
Þegar búið er að skanna/sækja skjölin þá er auðvelt að nálgast þau og
handhægt að nota músina til að færa þau til og tengja gögnum.

Mín skjöl
Mappan „Mín skjöl” inniheldur öll skjöl sem notandi hefur skannað
eða flutt inn.

Upplýsingar
Við tökum vel á móti
þér í Borgartúni 26 4.
hæð og Hafnarstræti
93-95, Akureyri.

Viðskiptalausnir Wise
Viðskiptalausnir Wise eru þróaðar í Microsoft Dynamics NAV, einu mest
selda bókhaldskerfi í heiminum í dag.

Nánari upplýsingar veitir söludeild
Wise í síma: 545 3200 eða í
tölvupósti: sala@wise.is

Lausnirnar bjóða upp á einfaldari samskipti við banka, birgja og
hlutaðeigandi aðila og gefa góða yfirsýn yfir bókhald og rekstur í
notendavænu vinnuumhverfi.

www.wise.is

Hægt er að bæta við nýjum lausnum eftir því sem reksturinn stækkar.

Wise lausnir ehf.
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