IT integrasjoner

Våre løsninger jobber sammen
med dine - i fin harmoni!

Kom raskt i gang med en standard integrasjon!
For å kunne administrere regnskaps- og innkjøpsprosesser
på en effektiv måte, må datautveksling fra dine forretningssystemer harmoniseres med våre løsninger.
Vi har over 50 fiks, ferdige integrasjoner til ledende ERP
systemer. Dette gjør det enkelt for deg å komme i gang
med våre løsninger på en smidig, sikker og sømløs måte.
Integrasjonene leveres trygt og stabilt i skyen.
Med løsningen eye-share Workflow må du alltid ha en
integrasjon til virksomhetens økonomisystem. I tillegg kan
det være aktuelt å koble på andre systemer som f.eks
innkjøp, lønn, HR, prosjekt osv, alt etter behov.
Slik virker det
En integrasjon sørger for tilgang til oppdaterte stamdata i
økonomisystemet og gjør det mulig å hente ut relevant
informasjon som eye-share Workflow trenger. Det er
leverandørnummer, leverandørnavn, valuta og betalingsbetingelser, kontoplan, avdeling og mva-kode, alt etter
hvilken kontostreng din virksomhet har. Integrasjonen
sørger også for validering av informasjon opp mot regler i
regnskapsystemet og overføring av godkjente fakturaer,
med all nødvendig informasjon for bokføring og betaling.
Vi støtter en rekke integrasjonsmåter og API typer
eye-share Workflow har et åpent API, som gjør det mulig å
integrere løsningen med et hvilket som helst system som
din virksomhet benytter.

Fordeler med våre integrasjoner
Tidsbesparende
Integrasjonen overfører data fra et system til et annet
og du slipper å legge inn data i to systemer. Dette
sparer deg for mye tidsbruk.

Trygt og oversiktlig
Du kan stole på dataene. Integrasjonen gjør det
enkelt for deg å få innsikt og oversikt fra flere
systemer samtidig, uten at du trenger tenke på det.

Fremtidsrettet og lønnsomt
Skybaserte løsninger gir deg høy sikkerhet, økt
tilgjengelighet og automatiske oppdateringer - og
det er enkelt å koble til flere systemer.

Kontakt oss
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Team Lead for
Core & Integrations i Eye-share:
Kjetil Kartevold +47 95 77 28 38
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Integrasjoner til eye-share Workflow

Vi hjelper deg gjerne!
I over 20 år har Eye-share hjulpet alle typer selskaper med å modernisere sine
økonomiprosesser. Våre løsninger er skapt med kunden i førersete. Gjennom
kontinuerlig kundestyrt utvikling har vi opparbeidet solid kompetanse om kunder
i ulike bransjer og deres behov. Dette kombinerer vi med utvikling av smart og
brukervennlig teknologi for fremtidens økonomirolle.

Vi kjenner terrenget og forstår dine utfordringer.
Ta kontakt for en prat om automatisering, eller en demo av våre løsninger!
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