
       Vi hjälper företag att skicka och ta emot 
e-faktura. Enkelt, snabbt och lönsamt.””
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Effektivisera
Eliminera tidskrävande arbete. 

Effektivisera arbetsflödet. 

Ni blir mer produktiva.

Digitalisera
Få åtkomst och tillgång till all er 

information överallt i världen. 

Ni blir mer flexibela.

Automatisera
Automatisera hela ert dokumentflöde. 

Kapa återkommande moment.  

Ni sparar tid och pengar.

       Vi erbjuder flexibla och smarta lösningar 
 för alla typer av dokumentflöden. 

VILKA ÄR VI OCH VAD VI GÖR
Vi erbjuder ett digitalt dokumentflöde från start till mål med den senaste tekniken. 
Från dag ett kan du vara igång med ett totalt inkommande och utgående flöde,  
digitalt via en enda kanal. 

Sedan vi startade har vår ambition varit att förenkla och effektivisera företags 
affärsprocesser, genom att underlätta utbytet av elektroniska dokument. 

Våra anpassningsbara och skalbara lösningar innefattar bästa praxis inom ekonomi, 
logistik och IT. 

Vår breda målgrupp innefattar allt från små, medelstora och stora direktkunder till 
integrationspartners/återförsäljare av ERP-system, attestsystem och finansierings- 
lösningar samt kommuner och bolag inom den offentlig sektorn. 

Oavsett vem ni vill skicka till eller ta emot ifrån erbjuder vi ett enkelt och effektivt sätt 
att hantera företagsdokument. Hela vägen från order till betalning.

  Det ska vara enkelt och automatiskt med få klick. 

THE CREDIFLOW WAY
Tänk er ett kontor utan post, inga kuvert att sprätta, full kontroll på alla fakturor. 
Ni hittar lätt det ni söker efter på alla era enheter. Ett system som fungerar  
utan att ni behöver tänka på massa tekniskt krångel.  

Med Plattformen har ni tillgång till alla tjänster och flöden när som helst på dygnet, 
var som helst i världen. Gör er vardag enklare för er själva och era medarbetare.  

  Rätt information på rätt plats till rätt användare vid rätt tidpunkt. 

API
Via vårt REST API kan ni enkelt integrera 

era system mot våra lösningar och tjänster.

Ni blir anslutna.

Kundsystem 
I vårt kundsystem ser ni status på alla 

dokument som skickats och tagits emot

Ni får bättre kontroll. 

PEPPOL
Vi ärCertifierad Accesspunkt för 

Peppol i Sverige och Europa. 

Ni uppfyller lagkraven.

” ”
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Enkelt att
komma igång

Fri support
och kundportal

Inga fasta avgifter
eller bindningstider

Spara tid  
och pengar

+46 63 13 01 01  I  info@attest.nu
www.attest.nu I  Midgårdsgatan 2, 831 45 Östersund

Optimera era dokumentflöden med oss! 
Enkelt, miljövänligt och kostnadseffektivt


