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Palette köper Husera TSP för att bredda sitt erbjudande inom elektroniska
fakturor och transaktioner.
Palette Software & Consulting är idag marknadsledandet på Purchase to Pay (P2P)
lösningar, på den nordiska marknaden. De har fler än 650 kunder i 33 länder och ett
stort partnernätverk med försäljning över hela världen. Genom förvärvet av Husera TSP
utökar Palette sin produktportfölj och kan nu erbjuda en komplett lösning från inköp till
betalning för alla sina kunder.
- Vi ser fram emot att erbjuda våra kunder och partners kompletta EP2P lösningar.
Efterfrågan på elektroniska dokument både elektroniska beställningar, e-fakturor och
andra elektroniska dokument har ökat betydligt, både i Sverige och resten av världen
säger Lars Ola Petters VD för Palette.
Palette kommer nu att ha sin egen VAN tjänst och blir en global leverantör av EDItjänster. Genom VAN tjänsten kommer Palette att kunna hantera flödet av elektroniska
affärsdokument mellan företagen och deras affärspartners genom att omvandla och
anpassa information till olika format och gränssnitt. Husera TSP har redan
standardlösningar för de flesta EDI-formaten.
- Vi kommer nu att kunna kommunicera över hela världen genom samtrafikavtal med
andra VAN leverantörer, vilket ger våra kunder ett försprång. Vi kommer även att kunna
erbjuda EDI-lösningar för både kundfakturor och leverantörsfakturor fortsätter Lars Ola
Petters
Palette tittade på flera olika leverantörer av EDI tjänster både i Sverige och
internationellt innan valet föll på Husera TSP.
- Vi har under många år samarbetat med Husera TSP och vet att deras marknadsledande
lösningar fungerar bra och att kunderna är nöjda. Vi vill skapa Nordens ledande miljö för
kompletta EP2P lösningar. Det kommer också att stärka vår internationella närvaro då vi
kommer att erbjuda tjänsterna till partners i Europa och USA avslutar Lars Ola Petters.
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Palette som grundades 1993 utvecklar, marknadsför och säljer programvara för att
effektivisera och automatisera arbetsflöden för hela processen från beställning till
betalning, ofta refererat till som Purchase to Payment (P2P). Med den egenutvecklade
produkten Baltzar Business Arena, (Baltzar) är Palette, sedan flera år tillbaka,
marknadsledande i Skandinavien på att effektivisera workflow processen hos företag.
Baltzar en 100 % webbaserad, flexibel och användarvänlig lösning som anpassas till
varje företags behov. Baltzar kopplar ihop hela fakturahanteringen från beställning till
betalning och integreras med alla ledande ERP-system. Palettes lösningar passar både
stora och medelstora företag i alla branscher. Palette har över 650 kunder i 33 länder.
Baltzar säljs i Skandinavien direkt av Palette och via partners. Utanför Skandinavien säljs
Baltzar av partners/återförsäljare främst i Europa och Nordamerika.
Palette har kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Oslo och Malmö. Under 2004, 2005
och 2006 blev Palette utsedd till "Partner of the Year" av ReadSoft.

