BUILDERS YOU CAN TRUST.

VAD ÄR
AUTOMATISERA MERA?
Automatisera Mera är en SaaS
integrationsplattform och tjänsteleverantör som
hjälper redovisningsbyråer och företagare att
effektivisera och automatisera den löpande
bokföringen, genom att integrera flertal system.

BLEEDING EDGE INNOVATION.

Varför behöver jag som företagare
automatiseringslösningar?
Allt fler bolag väljer att digitalisera och modernisera sina processer.
Detta görs ofta med målet att spara tid och resurser som kan
investeras i mer givande arbetsuppgifter. Vi tycker det är viktigt att
ligga i framkant och inte hamna på efterkälken för att undvika att gå
miste om affärsmöjligheter, mer sälj möjligheter samt mer
värdegivande kundrelationer.
Detalj och enhandelsbranschen står inför en spännande digitaliserings& automatiseringsresa de närmsta 10 åren. Automatisera Mera ser
fram emot att stärka svenska företagares konkurrenskraft och bidra
med modernare system inom branschen. Vi finns här för att göra er
resa lite enklare och lite bekvämare!

FOKUSERA PÅ
MERVÄRDESTJÄNSTER
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Automatisering ger större affärs möjligheter för föret agar e då de t
hjälper till att minska de dagliga rutinuppgifterna s åso m
datainmatning och bokföring. A u tomatisering en gör de t därför
möjligt för dig som företag are att foku sera på merv är de stjänster
och frigöra avsevärd tid och res u rs er.

FOKUSERA PÅ DINA KUNDER
Med mer tid sparad genom att au tomatisera det dagliga
rutinarbetet, har du mer tid att ta hand om och rekry tera fler
kunder. Använd din sparade tid på att by gga fler och m e r
värdefulla kundrelationer. Mind re tid på repet itiva arbe tsu ppgifter
betyder mer tid till vad som i grund och bot ten är d et allra
vi ktigaste - dina kunder.
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MINSKA RISKEN FÖR
MANUELLA HANDHAVANDE
FEL

3
HUR FUNGERAR DET?
Med standardiserade integrationer baserade på
maskinlärning, erfarenhet och ingenjörskonst levererar
vi lösningar som talar med webbshopsplattformar såsom
WooCommerce & Shopify, betalväxlar såsom Swish & Klarna
samt affärssystem såsom Visma eEkonomi & Fortnox och helt
enkelt automatiserar vad som tidigare gjorts manuellt - den
repetitiva, löpande bokföringen.

Vi är alla bekanta med uttry cket "man är b ara mäns klig". A tt
begå misstag är en del av den mänsklig a nat u ren. D et fin a me d
maskiner är att de inte gör samma, mänsklig a mis stag. D e är in te
beroende av kvalitetssömn och kaffe och kan inte d istrah e ras.
Automatiserade redovisningsverkt y g kan skap a tu sentals
bokföringsposter på några seku nd er, u tan s törre ris k för
felaktigheter. Naturligtvis behöv s fortfarande en b ra re visor för
att verifiera arbetet och st ämma av datainmatningen.

TA AUTOMATISERINGSLEDNINGEN
Det blir allt vanligare att au tomatisera det dagliga arbe te t i
den utsträckning det går, och det är b ara en t idsfråg a inn an
det är mer "regel" än unda nt ag. Vi t ror s tarkt på att vara
först på plats ger en enorm konkurrensfördel, och vi finn s
därför här att hjälpa er på t rav en.
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HUR KOMMER MAN
IGÅNG?

[THE GEEKS ARE HERE TO HELP]

Automatisera Mera erbjuder en integrationsplattform där ni
som kund kan plocka på och av de appar/integrationer ni
behöver, allteftersom behoven förändras. Det är smidigt,
enkelt och en absolut win-win.
Så här går det till:
1. Alla våra integrationer finns listade på vår hemsida med priser
och funktionaliteter.
2. Välkommen att kontakta oss för att lägga en beställning på de
integrationer ni är i behov av.
3. Våra glada integrationsspecialister kommer hjälpa er med
uppsättningen och konfigurationen vid uppstart.
4. När allt lirar som det ska, aktiverar vi automatiseringen och
framledes kan ni låta programmet sköta hästjobbet av
manuella redovisningen av intäkter, avstämningar och dylikt.

KOMPETENS

SPECIALISTER PÅ
INTEGRATIONER

PROBLEMLÖSNING

PARTNERSKAP

KUNSKAP

Nyfiken på att höra mer?
Mitt namn är Ophelia Fardad och jag arbetar som integrationsspecialist på
Automatisera Mera. I famnen håller jag vår kontorskollega, Cleo. Du är mer
än välkommen att kontakta oss för mer information.
010-641 12 12
info@automatiseramera.se

www.automatiseramera.se

MED ETT VASST
ÖGA FÖR
AUTOMATISERING

