Uw facturen direct gekoppeld aan Vision

Inkoopfacturen stempelen,
inboeken, rondzenden en archiveren.
Met ImageCapture behoort dat nu tot
het verleden.

Van handmatige boeking naar
geautomatiseerde verwerking
en elektronische fiattering

Iedere organisatie herkent het tijdrovende proces van handmatige
documentverwerking. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van
inkomende facturen die handmatig geboekt worden en van bureau
naar bureau zwerven. Onderweg raken ze zoek en worden niet op
tijd betaald. Het papieren archief neemt veel ruimte in beslag en de
documenten zijn moeilijk terug te vinden.

Directe koppeling
met Vision

ImageCapture for Invoices is gebruiksvriendelijke scan en herken
software voor het geautomatiseerd verwerken en archiveren van uw
inkoopfacturen in Vision. ImageCapture integreert volledig met de
Vision software en maakt bij het verwerken van uw facturen gebruik
van alle stamgegevens en boekingslogica uit uw administratie
zonder dat hiervoor periodieke synchronisatie nodig is. U beheert uw
gegevens dus uitsluitend in Vision! Verwerkte facturen worden direct
gevalideerd en bij toepassing van fiattering worden geblokkeerde
boekingen aangemaakt in Vision.
Met ImageCapture for Invoices loopt uw factuurstroom geen enkele
vertraging meer op en raken uw facturen nooit meer kwijt!

Inkoopfacturen,
geautomatiseerde
verwerking

Ieder bedrijf heeft te maken met het boeken van facturen. Bij
veel organisaties vormen deze een mix van order- /projecten- en
kostenfacturen.
Het handmatig inboeken en controleren van deze facturen kost veel
tijd. Met ImageCapture for Invoices kunt u de facturen scannen of
digitaal inlezen en geautomatiseerd verwerken, waarna op basis
van kop- en regelherkenning een automatisch boekingsvoorstel of
matching op inkooporders en ontvangsten in Vision mogelijk is. Door
de geïntegreerde koppeling met Vision kunt u de boekingsregels
hierbij verfijnen met alle relevante kop- en regelgegevens.
Inkooporderfacturen kunt u op kop- of regelniveau matchen
met aangemaakte inkooporders en ontvangsten, waarna vanuit
ImageCapture direct actie kan worden genomen bij geconstateerde
afwijkingen.
Vervolgens worden de facturen geconverteerd naar een PDF
formaat, voorzien van een elektronische blokstempel en als boeking
aangemaakt in Vision. De verwerkte documenten worden digitaal
gearchiveerd op uw server en kunnen worden geraadpleegd vanuit de
boeking.

Inkoopfacturen,
elektronische
fiattering

Gebruikers van Vision kunnen de door ImageCapture verwerkte
facturen op hun eigen werkplek elektronisch fiatteren met behulp
van de ImageCapture web client. De crediteurenadministratie heeft
te allen tijde volledige inzage in de status en afhandeling van iedere
factuur en per factuur wordt een uitvoerig logbestand opgebouwd.
Zodra de laatste fiatteur de factuur heeft goedgekeurd, wordt de
openstaande post in Vision gedeblokkeerd. Als onderdeel van de
workﬂow is het mogelijk bepaalde regelvelden zoals projectcodes
door de budgethouder zelf te laten (her)coderen. Het rondzenden,
kwijtraken en nabellen op niet-gefiatteerde facturen behoort voorgoed
tot het verleden!

De voordelen van
ImageCapture for Invoices

Invoice Class
• Batchmatig scannen en importeren
• Handmatig en geautomatiseerd indexeren
• (interactieve) OCR herkenning

• Batchmatig scannen via separate scanner of

multifunctional met scan to file optie

• BARCODE herkenning
• Gebruik van vrije invoervelden

• Automatische beeldverbetering

• Gebruik van auto increment velden

• Elektronisch blokstempel

• Image enhancement

• Gescande facturen doorzoekbaar op volledige tekst
• Gescande facturen en overige documenten direct

gekoppeld aan boeking in Vision

• Verwerking van papieren en digitale facturen
• Geautomatiseerd verwerken van kostenfacturen met
boekingsvoorstel op regelniveau
• Geautomatiseerd matchen van inkooporder facturen
op kop en regel niveau

• Volledige controle op data invoer
• Image annotatie
• Export naar doorzoekbaar PDF, TIFF, JPG,
PNG,HTML, ASCII, XML en WORD formaat
• Dynamisch creëren van
bestandsbenamingen en directory
structuren
• Export- en importfuncties naar en van
Vision
• Export functies naar Outlook (Express),
Groupwise en SMTP mail clients
• Export functies naar FTP servers

• Volledige controle op juistheid van mutaties

• Uitvoerige scripting en

• Direct aanmaken van boekingen in Vision, document
opvraagbaar vanuit de boeking

• Stand alone en multi user configureerbaar

• Elektronische fiattering via ImageCapture Web client

en multifunctionals met scan to file optie

programmeerfuncties
• Ondersteuning van alle gangbare scanners
• Automatische identificatie van crediteur
• Directe matching op inkooporders in Vision
• OCR herkenning op vaste en variabele
posities
• Coderen van kostenregels en invoer van
extra informatie
• Directe validatie op stamtabellen uit Vision

Koppeling met Vision
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