ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Αναγνώριση - Άντληση & Εξαγωγή
Δεδομένων
Κάθε επιχείρηση είτε ανήκει στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό τομέα, λαμβάνει καθημερινά
πλήθος παραστατικών, τα οποία οφείλει να ελέγξει & καταχωρήσει στα πληροφοριακά της
συστήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παραστατικών αφορά τιμολόγια από τους
προμηθευτές της για κάθε είδος και ύψος αγορών.

Λύση
Αναγνώρισης Παραστατικών

YOUR IDEAS

Η ανταγωνιστικότητα της αγοράς, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση & υιοθέτηση
καινοτόμων μεθόδων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, την μείωση του
λειτουργικού κόστους, την αύξηση του κέρδους, την προστασία από κάθε είδους απάτη και
την πειθαρχία σε νόμους & κανονισμούς.
Οι ανάγκες αυτές οδηγούν στην αναζήτηση & εφαρμογή λύσεων αντικατάστασης των παραδοσιακών μεθόδων διαχείρισης παραστατικών, όπως η χειροκίνητη καταχώρηση των δεδομένων που περιέχουν αλλά και η ψηφιοποίηση αυτών.
Το υψηλό διαχειριστικό κόστος των τιμολογίων και λοιπών παραστατικών, με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις στην καθημερινή λειτουργία τους αναδεικνύει την ανάγκη
για άμεση αξιοποίηση λύσης Αυτοματοποιημένης Αναγνώρισης Παραστατικών.
Τα κόστη που είναι συναφή με τον κύκλο ζωής ενός τιμολογίου αντιπροσωπεύουν σημαντικά οικονομικά μεγέθη
Η Λύση Αυτοματοποιημένης επεξεργασίας Παραστατικών, αποτελεί μια ιδιαίτερα υπεύθυνη διαδικασία για
κάθε επιχείρηση, δεδομένου ότι πραγματεύεται κρίσιμη
πληροφορία. Δομείται από μια σειρά συγκεκριμένων
ενεργειών που καθιστούν δυνατή την ψηφιοποίηση, την
οπτική αναγνώριση, την εξαγωγή των απαιτούμενων
δεδομένων, καθώς και την παρακολούθηση του πλήρους κύκλου ζωής των εισερχομένων τιμολογίων που
διακινούνται από τις οικονομικές υπηρεσίες της επιχείρησής.
Η εφαρμογή Λύσης Αυτοματοποιημένης επεξεργασίας Παραστατικών, διασφαλίζει


αφενός την απρόσκοπτη παρακολούθηση αυτών, από την παραλαβή μέχρι την άντληση
και τροφοδότηση των σχετικών συστημάτων (ERP, ECM κ.λ.π.) με τα απαραίτητα δεδομένα



αφετέρου την ηλεκτρονική απεικόνιση & τήρηση αυτών

Η Your Ideas, έχει υλοποιήσει ανάλογες Λύσεις, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε παραγωγική λειτουργία και καλύπτουν το σύνολο των παραστατικών που παραλαμβάνει κάθε
επιχείρηση, διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για να εγγυηθούν την
ορθή, ασφαλή και έγκαιρη διαχείριση αυτών.
Η συγκεκριμένη Λύση έρχεται να καλύψει την ανάγκη των επιχειρήσεων για μετατροπή των
παραστατικών τους σε ηλεκτρονική και παράλληλα επεξεργάσιμη μορφή, απαλλάσσοντας
αυτές από ιδιαίτερα χρονοβόρες & επίπονες διαδικασίες όπως:


Παρακολούθηση των παραστατικών & καταμερισμός αυτών



Έλεγχος μέσω χειροκίνητης αντιπαραβολής Τιμολογίων με σχετικά παραστατικά



Πληκτρολόγηση των δεδομένων



Σοβαρή καθυστέρηση στη διαδικασία λογιστικής ολοκλήρωσης.

Αυτοματοποίηση & Απλοποίηση επεξεργασίας Παραστατικών
σημαίνει Βελτίωση αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
Η Λύση Αυτοματοποιημένης Αναγνώρισης & Άντλησης Δεδομένων Παραστατικών, καλύπτει το σύνολο των βημάτων που απαιτούνται από την παραλαβή των Τιμολογίων & αφορούν σε αυτοματοποιημένη
αναγνώριση δεδομένων, τροφοδοσία τρίτων συστημάτων, έλεγχο & παρακολούθηση μέχρι το πέρας της
λογιστικής ολοκλήρωσης, καθώς και ηλεκτρονική τήρηση αυτών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ


Ανάλυση των απαιτήσεων και των πεδίων των Παραστατικών



Σχεδιασμός του φυσικού εντύπου. Κάθε πρότυπο που σχεδιάζεται καλύπτει περισσότερους του ενός Προμηθευτές.



Σχεδιασμό και παραμετροποίηση του template του εντύπου, ούτως ώστε να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα αναγνώρισης.



Καθορισμός του τελικού export, ούτως ώστε τα αποτελέσματα να λαμβάνονται στην επιθυμητή μορφή. Τα
δεδομένα καθώς και οι εικόνες των Παραστατικών μπορούν να εξαχθούν προς διάφορους προορισμούς:


Αρχεία,



Εξωτερικές βάσεις δεδομένων (μέσω ODBC),



Microsoft SharePoint



Κάθε επιχειρηματική εφαρμογή, ERP, CRM, ECM / DMS σύστημα, κ.λ.π.



Σάρωση Παραστατικών ή / και παραλαβή αυτών σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. PDF αρχείο μέσω email)



Αυτοματοποιημένη αναγνώριση τυπογραφικού κειμένου (OCR,ICR) , barcode & checkmarks (OMR)



Επαλήθευση δεδομένων χρησιμοποιώντας κατάλληλα ρυθμισμένους κανόνες (validation rules)



Έλεγχος της ακεραιότητας και της συνοχής των εγγράφων (παραστατικά πολλαπλών σελίδων ή με συνοδευτικά έγγραφα)



Εξαγωγή των δεδομένων & των εικόνων σε εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα.



Παρακολούθηση & Έλεγχος καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης και επεξεργασίας των Παραστατικών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΟΦΕΛΗ


Αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω εκτενούς,΄& ολοκληρωμένης λειτουργικότητας



Υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα



Ταχύτητα και αμεσότητα διακίνησης παραστατικών / Επίσπευση των πληρωμών



Παρακολούθηση των συναλλαγών



Συντήρηση του αρχείου σε ψηφιακή μορφή—Άμεση διαθεσιμότητα της πληροφορίας



Διασύνδεση Παραστατικού σε ηλεκτρονική μορφή με αντίστοιχη λογιστική εγγραφή



Ταχεία Απόδοση της Επένδυσης (ROI – απόσβεση κόστους)



Δυνατότητα επεκτασιμότητας και Προσαρμοστικότητας



Εύκολη χρήση και απλή εγκατάσταση



Βελτιστοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων και επικέντρωση σε δραστηριότητες σημαντικής προστιθέμενης αξίας για την επιχείρηση

Λεωφ. Μεσογείων 12
115 27, Αθήνα
Τηλ.:+30 210 7770857
Fax: +30 210 7770859
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