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FÖRETAGSPRESENTATION

SMARTA KONTROLLER SKYDDAR

ekonomen från manuella fel och digitala rån
Hur bra koll har egentli gen svenska företag på
risker med bluffakturor,
bedrägerier och felaktiga
transaktioner? Hyfsad,
tror de flesta av dem. Men
sanningen är att väldigt
många företag och organi sationer behöver rusta sig
bättre mot den nya tidens
hot och risker.

Jone Sølvik

Ta en rundtur
i Inyett. På 30 minuter
berättar vi allt
du behöver veta.

– Det sker inga traditionella bankrån längre.
Den man ska akta sig för är brottslingen med
ett tangentbord, säger Jone Sølvik, VD & Partner, Inyett, ett företag som förändrar världen
för tusentals ekonomer genom att automatisera kontrollen på utgående transaktioner, så att
företag inte betalar sina fakturor fel.
När det kommer till intern kontroll är revisionsbyråernas praxis att med hjälp av stickprov kontrollera transaktioner inte längre tillräckligt, menar Jone Sølvik.
– Framtiden handlar om smarta tjänster
som kontrollerar alla transaktioner i detalj,
och varnar direkt när något inte är som det
ska. Det handlar om att ligga steget före när
det kommer till vem man gör a ärer med. Vi
ser att större delen av alla betalningar man gör,
nästa 99 procent, är felfria – men de 0,5 procenten som inte är det innebär o a stora problem och förluster, säger han.
Idag har Inyett cirka 1500 kunder och kontrollerar cirka 10 miljoner transaktioner om
året. Det blir en hel del insikter när det kommer till risker. Bland kunderna nns bolag i
alla former och storlekar, samt o entliga aktörer – bland annat 8 av 10 utav Sveriges kommuner.
– Visionen är ett tryggt och säkert a ärsklimat, där ekonomer ska känna sig trygga och
säkra i sitt arbete, och mer e ektiva när det
kommer till att minska omedvetna och manuella fel, och hindra brott, säger Jone Sølvik.
Hemligheten bakom Inyett

– Kopplingen är enkel, och gör att man kan

komma igång redan samma dag utan att
behöva krångla sig in i be ntliga system.
Inyett sköter sig
självt, och kontrollerar
löpande alla utgående transaktioner, för att
skicka indikationer varje gång något anmärkningsvärt upptäcks. Det kan till exempel röra
sig om en utbetalning där summan avviker
från vad man normalt brukar betala. Om en
transaktion genomförs till ett bolag där den
egna personalen är aktiv, om leverantörer har
skulder hos Kronofogden och mycket mer,
säger Jone Sølvik, och tillägger:
– Det handlar inte bara om att skydda bolagets pengar. Även varumärken står på spel,
personal kan pekas ut och kollegors lämplighet ifrågasättas. Dessutom nns stora e ektivitetsvinster att hämta, bland annat genom
att uppmärksamma handel utanför avtal, eller

små fakturor som är dyra att administrera.
På 30 minuter genom ett online-möte får
man reda på det mesta om tjänsten, och bli en
hjälte på ekonomiavdelningen.
Och framtiden

– Vi ser att antalet blu akturor minskar,
tyvärr till fördel för andra typer av bedrägerier.
VD-bedrägerier, där någon utger sig för att
vara bolagets VD via mail för att sedan kräva
en brådskande utbetalning ökar explosionsartat. Dessutom ställer manuella fel till stora
problem i en tid då tempot skruvas upp.
Framtiden handlar om smarta, digitala
tjänster som skapar trygghet och kontroll för
ekonomiavdelningen. Här ser vi att Inyett förändrar världen för tusentals ekonomer varje
dag, avslutar Jone Sølvik.

