
Vår lösning för automatisk fakturering är en heltäckande 
tjänst för internationella betalningar som kan tillämpas 
direkt på fakturor, kalkylblad eller dokument, vilket 
effektiviserar hela leverantörsreskontraprocessen. 
Med vår lösning kan du utnyttja tiden maximalt och 
öka produktiviteten per anställd, med mycket mindre 
ansträngning och stress. Med vår lösning för automatisk 
fakturering får du en valutakursgaranti, färre antal 
fakturor på skrivbordet och kundservice i toppklass när 
som helst på dygnet.

Du kan känna dig trygg när du samarbetar med Corpay 
Cross-Border, eftersom vi stöds av vårt moderbolag 
FLEETCOR Technologies, Inc. (NYSE:FLT), som är ett 
ledande globalt bolag inom betalningslösningar med 
säte i Atlanta, Georgia i USA. FLEETCOR är ett Fortune 
1000-företag som ingår i aktieindexet S&P 500 med en 
årlig omsättning på 2,4 miljarder USD och ett börsvärde 
på 23 miljarder USD.
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Fakturering utan manuell inmatning

Möjlighet att betala utländska fakturor när som helst utan att riskera förändringar i valutakursen

Smidig integration av ERP-system/finansiella system

Valfri datavalidering

Redovisning och anpassningsbar rapportering 

Portal för leverantörshantering med betalningsinformation

Produktfunktioner
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”Cambridge Global Payments” och ”AFEX” är handelsnamn som kan användas för de internationella betalnings- och riskhanteringslösningar som tillhandahålls av vissa associerade parter som använder 
varumärket ”Corpay”. Internationella betalningslösningar tillhandahålls i Australien genom Cambridge Mercantile (Australien) Pty. Ltd.; i Kanada genom Cambridge Mercantile Corp.; i Schweiz genom 
Associated Foreign Exchange AG; i Storbritannien genom Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd.; i Irland och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på gränsöverskridande basis genom Associated 
Foreign Exchange Ireland Ltd., på Jersey och Kanalöarna genom AFEX Offshore Ltd.; i Singapore genom Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. och i USA genom Cambridge Mercantile 
Corp. (U.S.A.). Riskhanteringslösningar tillhandahålls i Australien genom Cambridge Mercantile (Australien) Pty. Ltd.; i Kanada genom Cambridge Mercantile Corp.; i Storbritannien genom Cambridge 
Mercantile Risk Management (UK) Ltd.; i Irland och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på gränsöverskridande basis genom AFEX Markets Europe Ltd.; på Jersey och Kanalöarna genom AFEX 
Offshore Ltd.; i Singapore genom Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. och i USA genom Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.). Se http://cross-border.corpay.com/broschyr-varning/ gällande 
villkor och information om denna broschyr.

En trygg bankmiljö, onlinekommunikation och driftcentral med fysiska, logiska och programvarumässiga säkerhetskontroller i 
flera nivåer som skyddar värdinfrastrukturen

Ingår i SWIFT-nätverket för transaktioner mellan banker

Egenutvecklat system med flexibla lösningar för internationella betalningar som passar företag i alla storlekar 

Möjlighet till fullständig integration som omfattar data- och bildlagring

Webbaserad kundportal för fakturering och leverantörshantering

Automatisk utbetalningsinformation från leverantörer

Teknik

Processens Arbetsflöde
När en faktura anländer extraherar vi data, söker efter efterlevnadsmål, tillämpar en fast valutakurs och skickar omedelbart den 
validerade filen för flexibel internationell betalning.
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Heltäckande lösning: En komplett process för internationella betalningar, från fakturering till redovisning

Engagerade kundsansvariga och utredningsteam som hjälper dig med den dagliga verksamheten och hantering av avvikelser

Leverantörsrelationer: direktkommunikation om utbetalningsinformation

Servicemodell

http://cross-border.corpay.com/broschyr-varning

