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GEAUTOMATISEERDE, FACTUURVERWERKING, DOCUMENT DIGITALISERING & FIATTERING

Iedere organisatie herkent het tijdrovende proces van handmatige factuurverwerking;
Documenten worden handmatig ingeboekt en van bureau naar bureau rondgestuurd ter
goedkeuring. Onderweg raken de documenten zoek. Ook het papieren archief neemt
steeds meer ruimte in beslag en de documenten zijn moeilijk terug te vinden….

ImageCapture biedt de oplossing!
ImageCapture is gebruiksvriendelijke scan-en-herken software voor de geautomatiseerde verwerking van al uw facturen
en documenten. De software integreert volledig met uw boekhoudapplicatie of ERP waardoor niet alleen de automatische
herkenning, boeking en registratie van uw facturen, maar ook het goedkeuringsproces, volledig geautomatiseerd verloopt.
Kostbare tijd wordt op deze manier bespaard op het factuurverwerkingsproces.

Geautomatiseerde factuurverwerking
MET IMAGECAPTURE

Facturen worden automatisch geïmporteerd,herkend
en gekoppeld aan de juiste crediteur in uw
boekhoudapplicatie. Met behulp van de in uw
administratie aanwezige data wordt een automatisch
boekingsvoorstel gegenereerd.
Facturen die gerelateerd zijn aan een inkoopopdracht,
worden automatisch gematcht, waarbij verschillen in
aantallen en prijzen direct zichtbaar worden.

Robotic accounting maakt het mogelijk facturen op basis
van afhankelijkheden volautomatisch in te boeken.
Na akkoordbevinding worden de boekingen geëxporteerd
naar de financiële applicatie. Het digitale document is als
bijlage direct opvraagbaar vanuit de boeking. Bij gebruik
van digitale fiattering worden de boekingen geblokkeerd
voor betaling.

Geautomatiseerde documentverwerking
MET IMAGECAPTURE

Naast de mogelijkheid tot het geautomatiseerd verwerken
van facturen, biedt ImageCapture for Documents de
mogelijkheid om ook uw overige documentstromen
zoals bankafschriften, inkomende post en HR dossiers
geautomatiseerd te verwerken en digitaal te archiveren in
uw ERP of CRM applicatie.

GEAUTOMATISEERDE, FACTUURVERWERKING, DOCUMENT DIGITALISERING & FIATTERING

Bij veel organisaties worden facturen nog fysiek rondgebracht ter beoordeling. De facturen
worden verzameld in een postmap en zwerven van afdeling naar afdeling, van bureau tot
bureau. Onderweg raken de documenten zoek of ze blijven liggen op het bureau van een
afwezige medewerker. Kostbare tijd gaat op deze manier verloren. Leveranciers ontvangen
hun betaling hierdoor niet (tijdig). De medewerkers van de administratie moeten op zoek
naar de vermiste documenten of een kopie opvragen bij de leverancier.

Digitale fiattering
MET IMAGECAPTURE WORKFLOW

Voor het selecteren van de fiatteurs in ImageCapture
wordt gebruik gemaakt van een procuratieschema. Bij het
selecteren van de juiste autorisatielijst wordt ook rekening
gehouden met vooraf bepaalde drempelbedragen.
Het procuratieschema kan op basis van crediteur,
grootboekrekening, administratie en andere
boekhoudkundige afhankelijkheden ingeregeld worden.
Fiatteurs ontvangen automatisch een notificatie met een
link dat er facturen klaar staan in ImageCapture om te
beoordelen. In ImageCapture kan de fiatteur de facturen
zien die beoordeeld of in behandeling zijn.
De uitgebreide workflow functionaliteit maakt het niet
alleen mogelijk om facturen goed- of af te keuren, maar
ook om te delegeren, een vraag uit te zetten bij een
collega of de factuur over te slaan.

DIGITAAL ARCHIEF

Vanaf het moment dat de facturen in ImageCapture
zijn geïmporteerd, maken ze onderdeel uit van het
digitale archief, inclusief alle boekings- fiatterings-en
procesinformatie. Het digitale archief in ImageCapture is
met tekst labels doorzoekbaar.
RAPPORTAGE

De archieffunctionaliteit kan worden uitgebreid met een
managementrapportage tool. Hierdoor heeft u altijd
volledig inzage in de status van uw facturen en houdt u
grip op kosten,doorlooptijden en betalingstermijnen van
uw leveranciers.

De voordelen op een rij:
ImageCapture for Documents
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batchmatig scannen/importeren
Handmatig en automatisch indexeren
OCR herkenning
Barcode herkenning
Image enhancement
Image annotatie
Export naar doorzoekbaar PDF, TIFF, JPG, PNG, HTML, ASCII, XML en Word
Diverse exportmogelijkheden naar CRM, ERP en TMS applicaties
Ondersteuning van alle gangbare scanners en multifunctionals met scan to file optie

ImageCapture for Invoices
•
•
•
•
•

Volledige integratie met CRM, ERP en TMS applicatie
Automatische identificatie van crediteur
Vergaande herkenning op kop- en regelniveau
Directe matching op inkooporders
Robotic accounting

ImageCapture Workflow
• Eén geïntegreerd proces binnen ImageCapture
• Uitgebreide workflow functionaliteit zoals goedkeuren, afkeuren, delegeren, vraag uitzetten
of overslaan
• Digitaal archief
• Rapportage tool voor managementinformatie
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