
“Me uskomme nykytilanteen 
kyseen alaistamiseen. Kaikessa mitä 
teemme, pyrimme tehokkuuteen 
ja saumattomien, kitkattomien 
transaktioiden luomiseen”



Qvalia Invoice Portal 
– Maailman ensimmäinen 
maksuton sähköisen 
laskutuksen verkosto
Maailman ensimmäinen maksuton sähköisen laskutuksen QiP-verkosto (Qvalia Invoice 
Portal) auttaa sinua ja liikekumppaneitasi lähettämään ja vastaanottamaan sähköisiä 
laskuja ilman kustannuksia ja tarvitsematta tehdä mitään muutoksia nykyisiin 
järjestelmiisi. Jos käytät jo sähköistä laskutusta, voimme toimia rinnakkain nykyisten 
operaattoriesi kanssa ja tarjota toimittajillesi ja asiakkaillesi maksuttoman vaihtoehdon.  
Tai voimme tarjota kattavan ratkaisun sekä lähteville että saapuville laskuille. 

Perinteiseen sähköiseen laskutukseen liittyy usein monimutkaisia 

integrointeja, lisenssimaksuja, yllättäviä tapahtumaveloituksia 

ja konsultointityötunteja. Meidän mielestämme perinteiseen 

laskutukseen liittyvistä lisäkustannuksista täytyy päästä eroon 

ottamalla käyttöön maksuton malli. 

Uskomme lisäarvon tuottamiseen. Siksi tarjoamme 

skannaamisen, tarkistamisen ja toimittajien valvomisen kaltaisia 

lisäarvoa tuottavia palveluita. 

QiP haluaa tehdä sähköisen laskutuksen käyttämisestä 

helpompaa asiakkailleen ja niiden toimittajille sekä antaa kaikille 

osapuolille selkeitä etuja. QiP tekee mahdolliseksi asiakkaiden 

ja toimittajien liittymisen nopeasti ja helposti säästämään aikaa 

ja rahaa. Mitään monimutkaista käyttöönottoa ei tarvita, vaikka 

lasku olisi hankalasti tulkittava.



Kun yritykset siirtyvät käyttämään sähköisen laskutuksen 

järjestelmää, yleensä on vaikeinta saada toimittajat lähtemään 

mukaan. Suurin syy on yleensä uuden järjestelmän korkeat 

lisenssimaksut. Siksi laskutusportaalin ydinpalvelut eli laskujen 
lähettäminen ja vastaanottaminen ovat maksuttomat kaikille 
yrityksille.

Luottoluokittamisen ja laskujen skannaamisen kaltaisista 

lisäpalveluista veloitetaan tapahtumakohtaisesti. Emme 

myöskään halua sitoa asiakkaitamme monimutkaisiin sopimuksiin 

ja lisenssirakenteisiin. Siksi kaikista lisäarvoa tuottavista 

palveluistamme veloitetaan käytön mukaan.

Jos tarpeesi vaativat enemmän työtä, ammattilaisemme 

kehittävät ja mukauttavat mielellään tarpeisiisi sopivat ratkaisut. 

Käyttämämme malli

Verkkolasku (Ilmainen)
Sähkölaskut sisääntuleva / lähtevä

PDF-laskut sisääntuleva / lähtevä

Laskun hyväksyntä (Workflow)

Skannaus (per transaktio)
Paperilaskun sähköistäminen

Laskun vakiotiedot samassa sähköisessä 

formaatissa

Validointi (per transaktio)
Laskun vakiotiedot, esim. referenssi, maksuehdot yms

Hintatiedot, laskennallinen ALV

Lisäpalvelut
Räätälöidyt ratkaisut

VALIDOINTI

VERKKOLASKU
(ILMAINEN)

SKANNAUS LISÄPALVELUT

HINNOITTELUPERIATTEET



Koko maailmassa
Autamme yli tuhatta yritystä kuudella mantereella.

Qvalia on transaktioiden asiantuntija. Yksinkertaisesti 

sanottuna: me tarjoamme prosessien automatisointipalveluja.

Maailmassa on käynnissä jännittävä ja merkittävä paradigman 

muutos, ja me yritämme auttaa. Virheet transaktioiden 

virrassa vähenevät, kun yhä useampi asiakas ja toimittaja 

ovat yhteydessä samaan pilvipalveluun. Sen lisäksi häviää 

tuhansia tunteja aikaa vievästä laskujen hallinnasta. Ja 

tästä syystä olemme kehittäneet Qvalian laskutusportaalin 

– auttamaan yrity ksiä säästämään kustannuksia, 

saamaan taka isin menetetyn ajan ja kehittämään uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia vain yk sinkertaistamalla heidän 

talousprosessejaan.

Ota yhteyttä!

Ruotsi:    +46 8 120 108 50

Suomi:    +358 9 73 74 00 

Tanska:   +45 88 30 31 31

Norja:    +47 21 64 19 91

Benelux ja Ranska:  +31 655 477 496

Kansainvälinen:  +45 50 76 41 11

                          +46 76 051 81 56

info@qvalia.com www.qvalia.com 
   www.qvaliainvoices.com


