Smart Inbox
Guide
Smart Inbox til e-conomic er intelligent,
automatisk bogføring for moderne
bogholdere, revisorer og deres kunder

Smart Inbox automatiserer store dele af bogføringen
Der bruges ofte mange ressourcer på at indsamle og håndtere kundernes
bilag i bogføringsflowet. Manuelt arbejde, som ikke tilfører synderlig værdi. Men som, indtil nu, har været nødvendigt.
Med Smart Inbox kan du nu få det mest automatiserede bogføringsflow
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til dato. Glæd dig til en forandring lige så stor, som dengang du skiftede
din mobil med knapper ud med en smartphone.
Bogføringsflowet reduceres fra 10 manuelle opgaver til 2-3. Resten går
automatisk, når du har Smart Inbox til e-conomic.

Alle bilag ét sted

Smart Inbox samler alle bilag og fakturaer ét sted. Bilag modtages
enten som en elektronisk faktura via et EAN-nummer, eller ved
at scanne bilag direkte til e-conomic med mobilappen, “drag-anddrop” fra computeren eller e-mail.
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Nem håndtering
I Smart Inbox kan du gemme bilag i forskellige kategorier ved hjælp af “drag-and-drop”, så de er nemme at
holde styr på. Du kan også vælge at samle bilag i én fil
og kopiere eller slette dem.
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Automatisk aflæsning
Med Smart Inbox aflæses teksten på bilag automatisk,
så de er klar til at blive bogført. Du kan endda bogføre
alle samtidigt, ligesom systemet lærer af konteringerne,
så du efter lidt tid bare skal godkende. På den måde
slipper du for en masse tastearbejde.

Færre fejl og mangler
Når bilag i stigende grad bliver elektroniske og sendes
direkte til Smart Inbox, vil antallet af manglende bilag
reduceres markant. Samtidig vil automatisk aflæsning og
autoforslag til kontering betyde langt færre fejl, som ofte
er tidskrævende at finde.

Smart Inbox
sparer tid og
ressourcer
Med Smart Inbox får du gennemtestet teknologi, intelligent machine learning og mulighed for e-fakturering med EAN-nummer
(gratis med Smart Inbox, koster normalt
1.500 kr.). Tilsammen kan det spare dig
for 60% af det manuelle indtastningsog konteringsarbejde.
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Fordele ved Smart Inbox i forhold til kunde- og licenstype
Hvor stor fordelen er af Smart Inbox afhænger primært af, hvor mange
finansbilag og/eller leverandørfakturaer den enkelte kunde har.
Som tommelfingerregel vil kunder med mere end 10 bilag pr. måned
kunne opnå fordele af at benytte Smart Inbox.

Det afgørende er, om kunden i dag stadig sender fysiske bilag, eller om
de scanner og indsender bilag direkte til e-conomic via mobilapp’en eller
e-mail – og om der er tale om en intern eller ekstern licens til e-conomic.

Få overblik over forskellene mellem ekstern og intern licens – og fysiske eller digitale bilag:

Ekstern
licens

hvor både du og din
kunde har adgang til
e-conomic.

Kunden afleverer i
dag fysiske bilag
For revisoren/bogholderen:
På eksterne licenser kan du både opnå store fordele ved, at dine kunder selv kan scanne bilag, så
de kommer direkte ind i e-conomic og modtage
elektroniske leverandørfakturaer direkte i e-conomic via et EAN-nummer, der følger gratis med
Smart Inbox (koster normalt 1.500 kr.).
Derved kan du som revisor/bogholder spare meget tid på manuelt arbejde ifm. med bogføringen.
For kunden:
Da kunden ikke er vant til at bruge hverken indscanning af bilag eller e-fakturering, er der behov
for, at du hjælper dem i gang.
Til gengæld kan dine kunder opnå store fordele
ved Smart Inbox, dels fordi de ikke behøver at
bruge tid på at indsamle og gemme bilag, dels
fordi de slipper for at bruge unødvendig tid på at
fremskaffe manglende bilag. Alle bilag
(også leverandørfakturaer) ender nemlig med det
samme i Smart Inbox.
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Kunden scanner
allerede sine bilag
For revisoren/bogholderen:
Når kunden allerede scanner alle bilag, er det
hurtigt at opnå de fulde fordele ved Smart Inbox.
Med Smart Inbox kan alle bilag nemlig komme
direkte ind i e-conomic elektronisk, også leverandørfakturaer. Det er muligt fordi du med
Smart Inbox får dit helt eget EAN-nummer
(koster normalt 1.500 kr.). På den måde skal hverken du eller din kunde bruge tid på at indsamle
bilag og finde manglende bilag.
Du kan samtidigt spare ca. 60% af det manuelle
arbejde, fordi Smart Inbox automatisk aflæser
alle bilag og fra slutningen af august 2017 kan
foreslå kontering.
For kunden:
Din kunde er allerede vant til at indscanne bilag.
Så det eneste kunden skal gøre for at blive helt fri
for at håndtere bilag, er, at informere deres leverandører om deres unikke EAN-nummer, når de
indkøber.

Kunden afleverer i
dag fysiske bilag

Intern
licens

hvor det kun er dig,
der har adgang til
e-conomic

For revisoren/bogholderen:
En af de store fordele ved Smart Inbox er, at bilag
kan scannes med det samme og leverandørfakturaer sendes direkte til Smart Inbox i e-conomic.
Det betyder nemlig langt mindre tid til administration ifm. indsamling af bilag og ikke mindst
fremskaffelse af manglende bilag. For at opnå fuld
effekt af Smart Inbox er det derfor vigtigt, at du
hjælper kunden i gang med scanning.
For kunden:
Kunden er ikke vant til at scanne bilag og har ved
licenser heller ikke adgang til e-conomics mobil
app til indscanning af bilag. Kunden kan tilgengæld tage et almindeligt billede af sine bilag og
sende til deres unikke e-mailadresse i e-conomic.

!

Kunden sender allerede
indscannede bilag
For revisoren/bogholderen:
Jo mere dine kunder i forvejen benytter sig af
indscanning af bilag og jo flere bilag kunden har,
desto hurtigere vil du kunne udnytte Smart Inbox
fuldt ud. Da det kun er op til dig, hvor hurtigt du
får glæde af den automatiske indlæsning af data
og kontering. Det vil spare dig for masser af tid
og minimere risikoen for fejl.
For kunden:
Kunden er allerede vant til at indscanne bilag,
og du behøver derfor ikke få kunden til at ændre
sine processer. Du skal blot sikre dig, at kunden
husker at scanne alle bilag.

Det er op til dig at vurdere, om det er realistisk,
at den enkelte kunde selv kommer i gang med
at scanne og sende bilag elektronisk her og nu.
Udviklingen vil dog gøre, at det sandsynligvis
bliver et krav til kunden inden for en kort årrække – ligesom det var tilfældet, da det offentlige
indførte NemID.

Måske bør din kunde have en ekstern licens?
Hvis kunden har rigtig mange bilag (over 10 bilag/måned), kan det være en fordel at opgradere til en ekstern licens, så alle kundens bilag (også leverandørfakturaer) automatisk kommer direkte fra kunden og ind i
Smart Inbox til e-conomic.
Med en intern licens, har kunden ikke mulighed for at indscanne bilag via mobil app’en direkte til e-conomic.
Kunden kan heller ikke benytte sig af det gratis EAN-nummer til e-fakturering, medmindre du sikrer, enten at
leverandørfakturaen sendes til betaling hos kunden eller selv administrer kundens betalinger.
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Kom godt i gang med Smart Inbox fra starten
Alle har størst udbytte af Smart Inbox til e-conomic, når kunderne
scanner deres bilag - og når de opfordrer deres leverandører til at gøre
brug af e-fakturaer, så alt kommer ind i e-conomic automatisk.

Intern licens

Ekstern licens

Kunden afleverer i dag fysiske bilag
1

2
3

Såfremt det i dag er kunden, der betaler e-conomic licensen, skal du først og
fremmest tage en snak med kunden om, hvorvidt de ønsker at betale for Smart
Inbox (99 kr./md. til Start-up og Small Business og 149 kr./md. til Professional).
Hjælp dine kunder med at få scanningsapp på deres smartphone eller bed dem
sende alle bilag elektronisk til deres unikke e-mailadresse i e-conomic.
I e-conomic kan I nemt informere alle kundens eksisterende leverandører
om, at de skal bruge det nye EAN-nummer.
Læs mere: http://wiki2.e-conomic.dk/tillaegsmoduler/inbox-smartinbox/
smartinbox/leverand%C3%B8r-aktivering
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Hvis kunden eller kundens leverandører glemmer at sende bilag og fakturaer elektronisk, så hjælp dem ved at huske dem på, at det er bedre at scanne
dem via app eller sende til deres unikke e-mailadresse i e-conomic, ligesom
de kan benytte sig af EAN-nummer til modtagelse af leverandørfakturaer.
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Hjælp dine kunder i gang med at scanne bilag. Dine kunder kan ikke benytte
mobil app’en til e-conomic, men de kan stadig tage et billede af deres bilag
med deres smartphone og sende enten billede eller pdf-faktura elektronisk
til deres unikke e-mailadresse i e-conomic.
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Når din kunde eller kundens leverandører glemmer at sende bilag og fakturaer elektronisk, så hjælp dem ved at huske dem på, at det er bedre at sende
til deres unikke e-mailadresse i e-conomic samt benytte sig af EAN-nummer
til modtagelse af leverandørfakturaer.
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Når der kommer e-fakturaer ind i e-conomic, så husk også at sende faktura
videre til betaling hos kunden.

Vil du have fuldt udbytte af Smart Inbox, vil vi derfor anbefale, at du
hjælper dine kunder godt i gang. I nedenstående kan du se en step-bystep oversigt over, hvad du kan gøre:

Kunden sender allerede indscannede bilag
1 Såfremt det i dag er kunden, der betaler e-conomic licensen, skal du først og frem-

mest tage en snak med kunden om, hvorvidt de ønsker at betale for Smart Inbox (i
dag betaler kunden 49 kr. for indscanningsmodulet. For kun 50 kr./md. ekstra, kan de
få Smart Inbox til Start-up og Small Business og 100 kr./md. ekstra til Professional.
2 Dine kunder scanner allerede bilag, så det eneste du skal gøre, er, at huske at informe-

re alle kundens eksisterende og fremtidige leverandører om, at de skal bruge det nye
EAN-nummer. Læs mere: http://wiki2.e-conomic.dk/tillaegsmoduler/inbox-smartinbox/smartinbox/leverand%C3%B8r-aktivering
3 Hvis kunden eller kundens leverandører glemmer at sende bilag og fakturaer elektro-

nisk, så hjælp dem ved at huske dem på, at det er meget bedre at scanne dem via app
eller sende til deres unikke e-mailadresse i e-conomic samt benytte sig af EAN-nummer til modtagelse af leverandørfakturaer.

1 Dine kunder scanner allerede bilag, så det eneste du skal gøre, er, at sikre at de sen-

der indscannede bilag og fakturaer samt pdf-fakturaer direkte til kundens unikke
e-mail-adresse i e-conomic.
2 Når din kunde eller kundens leverandører glemmer at sende bilag og fakturaer elek-

tronisk, så hjælp dem ved at huske dem på, at det er meget bedre at sende til deres
unikke e-mailadresse i e-conomic samt benytte sig af EAN-nummer til modtagelse af
leverandørfakturaer.
3 Når der kommer e-fakturaer ind i e-conomic, så husk også at sende faktura videre til

betaling hos kunden.

Få svar på dine spørgsmål

Hvis du har almindelige supportspørgsmål til Smart Inbox, så tag endelig fat i vores support på 8820 4840, på chatten eller på info@e-conomic.dk.
Har du spørgsmål til din aftale eller til dit administratormodul, så står dit A-team klar til at hjælpe dig på 7879 1959 eller på a-team@e-conomic.com.
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