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ELO DocXtractor Számla
Komplett megoldás a gyors számlakezelési folyamatokhoz

Gyorsítsa meg saját sikerét!
Kapcsoljon munkafolyamataiban 6. sebességre!

Az ELO DocXtractor az intelligens megoldás a tökéletesen automatizált számlafeldolgozásban. A számla teljes
értékteremtő folyamata elektronikus úton, átlátható formában irányítható, kezdve a számla beérkezésétől,
a rögzítésen és ellenőrzésen át a számla kifizetésének engedélyezéséig. Az ELO DocXtractor hibátlanul
átemeli a számlaadatokat és más tartalmakat a megfelelő feldolgozási folyamatba, és zökkenőmentesen
együttműködik a piacvezető ERP rendszerekkel (SAP, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX,
Sage, stb.). A teljes folyamat központi vezérlés alatt indul, és ellenőrzötten fut végig. Vállalkozóként Ön
minden folyamatról valós idejű információt kap.
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Automatizálás = költségcsökkentés

A vállalati munkafolyamatok elvégzésének hatékonyabbá tétele, valamint
az ezzel kapcsolatos idő- és költségcsökkentés sok vállalat értékrendjében
dobogós helyen álló szempont. Az ügyviteli folyamat automatizáltságának
magas foka ma már jelentős tényező az üzleti sikerek területén.
A mindennapok gyakorlata azonban mást mutat. Ha egy adott üzleti
művelet tranzakciós költségeit mérni kezdjük, kiderül, hogy ezek nagyon
is magasak a vállalati munka során megtermelt hozzáadott értékhez
képest. Ennek egyik leggyakoribb oka az, hogy a munkafolyamati
láncolatok egymástól elkülönülten futnak le. A nagyfokú kézi beavatkozás,
amelyet az elektronikus munkafolyamatban mutatkozó folyamatossági
hiányok és a papíralapú bizonylat-feldolgozás kényszere tesznek
szükségessé, jelentősen emeli a rögzítés és feldolgozás költségvonzatait,
és a persze a hibalehetőségeket is. A globalizált piacok korában ez
igencsak veszélyezteti a versenyképességet.

A munkafolyamatok gyorsabb és egyszerűbb szervezése
Az ELO DocXtractor segítségével a vállalkozások a bejövő bizonylatok
átfogó és univerzális feldolgozásának lehetőségét kapják a kezükbe,
mégpedig egy intelligens technológia révén. Nagyméretű workflow
funkciókészletek biztosítják az ELOprofessional és ELOenterprise ECM
platformokon a munkafolyamatok támogatását. A globalizált piacok
követelményeinek megfelelően az ELO DocXtractor lehetővé teszi
a nemzetközi számlák feldolgozását is, még ha ezek eltérő nyelvűek,
eltérő pénznemben számolnak és országonként eltérő adóelőírások
vonatkoznak is rájuk. Az ELO DocXtractor komplett megoldást kínál
a hitelezési folyamatok követésére is. A modul lehetővé teszi ugyanis
valamennyi bejövő számla maradéktalan és intelligens feldolgozását.
A vállalatok pedig számos nyereségforrásból profitálhatnak.

Hatékony output menedzsment
Az ELO DocXtractor és a mindenkori vezető ERP rendszer közötti
zökkenőmentes együttműködés révén lehetővé válik valamennyi ügyviteli
folyamat egységes szervezése és összehangolása a vállalat keretében.

Enterprise Content Management - vállalati tartalomkezelő

Az ELO DocXtractor leválogatja az összes, könyvelési
szempontból lényeges információt a bejövő számlákról,
majd ezt követően az ERP rendszer rendelkezésére
bocsátja ezeket, mégpedig az ugyanerre a folyamatra
szükséges kézi műveletek idejének töredékrésze alatt.
Ilyen módon a dokumentumok manuális rögzítése
és kiértékelése minimálisra csökkenthető. Az ügyintéző
adott esetben legfeljebb ellenőrző vagy korrekciós
feladatokat lát el. A hibák elkerülése érdekében
a rendszer az ERP rendszerbe történő adattovábbítást
megelőzően még elvégez minden lehetséges
hitelességi és matematikai ellenőrzést. Azt vizsgálja,
hogy a megbízási sorszámok hozzárendelése, a szállító
felismerése, stb. helyesen történt-e, ami tovább
javítja a tranzakció minőségét és biztonságos voltát.
A rendszer arra is képes, hogy hiányos adatokat
automatikusan kiegészítsen, például a hiányzó
ügyfélszámot beillessze a rendelkezésre álló ügyféladatbázisból. Mindebből a vállalkozás rendkívüli
módon profitálhat a költségmegtakarítás révén.
A beruházás megtérülése már rendszerint egy
esztendőn belül bekövetkezik.

- jelentős időmegtakarítás a manuális
feldolgozás feleslegessé válása
következtében,
- a teljes számlakezelési folyamat tökéletesen
átláthatóvá válik,
- valamennyi elszámolási folyamat
maradéktalanul irányíthatóvá válik,
- kiemelkedő adatminőség mellett csekély
utómunka-szükséglet jelentkezik,
- jelentős a költségmegtakarítás a skontók
biztosítás révén is,
- a kifizetések iránya áttekinthetővé válik a
bejövő számlák web-alapú könyvelésnek
köszönhetően.

Készlet- és megrendelési adatok egyeztetése
Utómunka

Import

ELO DocXtractor
automatikus
elemzés

Export

ERP
Adatbázis
Workflow
Archívum

Konfigurálás

Adminisztráció

ELO DocXtractor teljes munkafolyamata
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Nagyfokú hatékonyság a számlafeldolgozásban

ELO workflow – valósidejű és kiemelkedő
minőségű megoldás
A számlafeldolgozás teljes folyamata hajszálpontosan szabályozható a
workflow eszköztár segítségével. Az ügyfél az ELOprofessional
ELOenterprise alkalmazásával rendkívül hatékony standardizált workflow
összetevők birtokába jut. A komfortos grafikus felhasználói interfész
segítségével (lenti ábra) az igen összetett lefutású munkafolyamatok
kialakítása is egyszerű. A nagyfokú konfigurálhatóság lehetővé teszi,
hogy sokkal gyorsabban és költséghatékonyabb módon hajtsuk
végre a műveleteket, mint azt a korábbi rendszerek megengedték.
A munkafolyamatok egyes lépései, szabályai és az úgynevezett
eszkalációs szcenáriók programozási ismeretek nélkül is meg
határozhatóak. A bejövő számlák esetében hajszálpontos besorolással
láthatóak el a feldolgozás egyes lépései, (mégpedig a számla fajtájától
és a számlázási körtől függetlenül, hiszen a számla vonatkozhat például
beruházási javakra, részletfizetésesre vásárolt berendezésekre, javítási
megbízásokra vagy egyéb tranzakcióra), amelyek a feldolgozási és
szerkesztési folyamatot meghatározzák.
A rendszer önállóan hozza létre a munkafolyamat ezekhez tartozó,
megfelelő lépéseit, és kiosztja a megfelelő munkatársaknak vagy
munkaköröknek szóló mindenkori feladatokat. A rugalmas, standard

Workflow grafikus felhasználói interfész

Enterprise Content Management - vállalati tartalomkezelő

Biztonságos irattárazás
interfész közbejöttével, amely az ERP rendszerhez
csatlakozik, minden, az ügyvitel szempontjából
releváns bizonylat és dokumentum összekapcsolásra
kerül a hozzárendelt belső könyvelés rendszeréhez.
Az elektronikus workflownak köszönhetően minden
üzleti esemény lebonyolítása felgyorsul, mivel az
iratokat nem kell többé ide-oda szállítani, így nem
is fekszenek el sehol, ahogy ez a papíralapú
bizonylatok esetében történt. A workflowk grafikus
áttekinthetősége biztosítja a munkafolyamatok
előrehaladásának átláthatóságát, így az esetleges
zavarok vagy fennakadások azonnal felismerhetőek
és orvosolhatóak.

A számlák azonnali és automatikus archiválása révén
biztosítható, hogy a lerakások mindenkor megfeleljenek
a jogi követelményeknek. Az adott számla az ELO
irattárban mindenkor rendelkezésre áll, és még sok
évvel később is előhívható, ha ezt például egy
esetleges revízió szükségessé teszi. A központi
irattárban történő archiválás folyamatosan teher
mentesíti a produktív ERP adatbázist, és így gyorsítja
a rendszerfolyamatokat.
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Részletek az ELO DocXtractors műveletsorából
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Adatrögzítés a korábbi időtartam
tört része alatt

Számlák áttekintése – bejövő számlák regisztere
A bejövő számlák regiszterének segítségével a számlák áttekintés alapján
kiértékelhetőek. A különböző beíró ablakok segítségével (hitelező száma,
számla keltezése tól – ig) egyéni szempontokat állíthatunk be, és
jeleníthetünk meg a rendszerben. A felhasználó számára lehetővé válik
például az, hogy egyszerre megjelenítse az összes olyan számlát,
amelyek ellenőrzése még nem fejeződött be. A bejövő számlák regisztere
a központi kezelő szint, amely lehetővé teszi a számlák ellenőrzési
folyamatainak egyszerű és gyors ellenőrzését és irányítását.

Professzionális és biztonságos likviditástervezés
A bejövő számlák regiszterének segítségével a felhasználó professzionális
irányító eszköz birtokába jut, amellyel megtervezheti cége likviditását.
Mihelyt a bizonylat beszkennelésre került, az ELO DocXtractor feldolgozza
az információkat és aktualizálja az adatokat.

Webalapú bejövő számla regiszter

Enterprise Content Management - vállalati tartalomkezelő

Így a vállalkozás előre kiszámolhatja az őt terhelő
kifizetéseket, ellenőrzés alatt tarthatja a vele szembeni
igényeket, és lehetőségei szerint szabályozhatja. Az ELO
DocXtractor pontos illeszkedése a vállalatnál mindenkor
üzemeltetett ERP rendszerhez lehetővé teszi, hogy a

felügyeletet az ERP rendszeren belülről végezzük.
A felhasználók a webalapú bejövő számla regiszterhez
hozzáférhetnek a megszokott internet böngészők
(Explorer, Mozilla Firefox, stb.) segítségével.

Az ELO DocXtractor szembetűnő előnyei
•

Különféle hitelezők számlabizonylatainak
feldolgozása,

•

Új hitelezők esetében nem szükséges illesztés
és külön ráfordítás,

•
•

•

Többoldalas bizonylatok feldolgozása

•

Rugalmasság a beolvasásra váró mezőkre
vonatkozóan,

Számlák diszpozíciós adatainak átfogó kivo
natolása, benne megrendelési vonzatok
hozzárendelése a megrendelés és az érkeztetett
áru adatai alapján

•

Hitelezők és a számlák címzettjeinek rögzítése,
könyvelési kör hozzárendelése, egyszeri
hitelezők feldolgozása (SAP = CPD),

Önállóan tanulni képes és önmagát optimalizáló
rendszer, amely autoadaptív, intuitív és vizuális
kezelési és konfigurációs támogatást nyújt,

•

Nagy terjedelmű statisztikai adattömegek
kiértékelése, egyénileg illeszthető rendszerben
(pl. forgalmi adó tv. 14 § szerinti ellenőrzés,
automatikus megrendelés-egyeztetés, külön
leges célú mezők, stb.),

•

Folyamatos öntanulásra képes rendszer,

•

Számlák diszpozíciós adatainak teljes kivo
natolása.

•

Idegen nyelvű bizonylatok feldolgozása

•

Jóváírások és felszólítások automatikus felis
merése

•

ELO DocXtractor II SUITE rendszerre való
felbővítés lehetséges (összes beérkező
küldemény feldolgozása).

•

Fejléci és lábléci adatok kivonatolása, benne
nem tervezett járulékos költségek és háromféle
lehetséges ÁFA százalék alkalmazhatósága,

•

Megrendelésekre vonatkozó vagy megrendelési
vonzat nélküli költségek és számlát teljesen
automatizált elkülönítse (SAP=FI és MM) előre
konfigurált vagy konfigurálható szabályrendszer
alapján,

•

•

Fizetési feltételek beolvasása (UStG – német
forgalmi adóra vonatkozó törvény, 14 §), jogi
megfelelőség vizsgálata (egyénileg konfigurálható)
és az összes európai megfelelőség- vizsgálat,
Különféle nyelvű belföldi és külföldi számlák
feldolgozása egyazon rendszerben,
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