PREZENTACJA PRODUKTU

Kofax ReadSoft Invoices
Kofax ReadSoft Invoices jest narzędziem OCR,
które
automatyzuje
proces
skanowania,
interpretacji oraz wprowadzania danych z faktury.
Bez względu czy faktura jest wysłana papierowo
lub elektronicznie, system odczytuje i sprawdza
dane według wcześniej ustalonych reguł. Pobrane
dane są przesyłane do systemu finansowoksięgowego i są dostępne dla potrzeb procesów
workflow. Invoices jest częścią narzędzi Kofax
Capture,
oferujących
rozwiązania
do
przetwarzania faktur zakupu, które łatwo
dostosować do wymagań biznesowych klienta.

Wyzwania biznesowe
*

*

*

*

Brak przejrzystości działania systemu zmniejsza
kontrolę nad przetwarzaniem faktur. Bez jednego
wglądu we wszystkie faktury, dokumenty gubią się
powodując zduplikowane płatności
Ręczne zadania spowalniają proces przetwarzania
faktur. Błędy w ręcznym wprowadzaniu danych,
uzgadnianiu kwot i pozycji są kosztowne i powodują
opóźnienia w podejmowaniu decyzji oraz terminowych
płatnościach
Opóźnienia w przesyłaniu danych z faktur do
systemu ERP generują niekompletny obraz sytuacji
finansowej. Jednostki biznesowe nie posiadają
aktualnych informacji; dyrektorzy finansowi są zmuszeni
do zgadywania jaka kwota jest wymagana do pokrycia
aktualnych płatności
Ręczne sortowanie zwiększa czas przetwarzania
faktur. Dla firm z mnogością reguł biznesowych ten
rodzaj sortowania również prowadzi do błędów i
opóźnień w działaniu firmy

Korzyści
*

Przesunięcie pracowników do efektywniejszych
zadań:
Zmniejszenie
obciążenia
ręcznego
wprowadzania danych zwiększa produktywność oraz
umożliwia skupienie się na bardziej strategicznych
zadaniach.

*

Korzyści z wcześniejszych płatności i rabatów:
Odczyt terminów płatności umożliwia ich analizę i
wykorzystanie w procesie płatności

*

Zacieśnianie relacji z dostawcami: Dostęp do
aktualnych informacji wpływa na terminowe płatności
oraz polepsza poziom komunikacji

*

Poprawienie prognoz finansowych: Przyspieszenie
przetwarzania dokumentów oraz płynna integracja z
systemem ERP zapewnia bardziej aktualny obraz płatności
oraz umożliwia lepsze zarządzanie

*

Pełna ścieżka audytowa i dostęp do danych: Zapewnia
zgodność i kontrolę nad danymi poprzez szybki do nich
dostęp

Cechy
*

Konfigurowalna i samoucząca się baza danych: Ciągłe
podnoszenie tempa i precyzji przetwarzania danych –
system uczy się rozmieszczenia danych na fakturze,
odczytując coraz więcej danych w tym samym czasie

*

Walidacja i uzgadnianie z zamówieniem: Program automatycznie
weryfikuje kwoty oraz stawki podatkowe oraz uzgadnia faktury
z zamówieniami i przyjęciami

*

Odczyt danych pozycji faktury: System rozpoznaje dane z
linii faktury, nawet jeśli linie są różnej długości, nie są
symetrycznie rozmieszczone lub pochodzą z faktur
wielostronicowych

*

Wbudowane wsparcie dla wymagań krajowych: W systemie
wbudowane są specyficzne ustawienia dla danego kraju
zawierające stawki podatkowe, formaty daty, waluty oraz
zestawy znaków danego języka

*

Integracja systemów biznesowych: System z łatwością
integruje się z większością systemów ERP (pobieranie danych
dostawców, transfer odczytanych danych); certyfikowana
integracja z SAP oraz Oracle E-Business Suite.

Moduły systemu
Scan – skanowanie

Specyfikacja techniczna
Produkty
* Instalacja jednostanowiskowa lub sieciowa z
interpretacją danych z nagłówka oraz linii faktury

Optimize - optymalizacja odczytu

Verify - weryfikacja odczytu

Manager - konfiguracja i administracja

Minimalna konfiguracja stacji roboczej

Wspierane format plików
Import: PDF, XML, TIFF, JPEG, BMP, PNG i inne

Procesor

Export: PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG, MO:DCA

*
*

Wersje językowe interfejsu użytkownika:

Monitor

• Angielski1)
• Duński2)
• Holenderski

2)

*

• Chiński
uproszczony2)

• Chiński,
tradycyjny2)

• Czeski2)

• Fiński2)

• Francuski 2)

• Hiszpański1)

• Koreański

• Niemiecki

• Japoński

2)

2)

Transfer - do XML, PDF, SAP

Interpret - odczyt danych

1)

2.2 GHz lub szybszy
Intel lub AMD
19” z rozdzielczością 1280 x 1024 lub lepszą
Obsługa podwójnych monitorów

Pamięć RAM

*

2 GB minimum

• Norweski2)

• Polski2)

• Portugalski2)

• Rosyjski2)

• Słowacki2)

• Szwedzki2)

• Tajski2)

• Węgierski2)

Certyfikowane skanery, interfejsy i sterowniki

• Wietnamski2)

• Włoski2)

•

•

*

1) Interfejs użytkownika oraz pomoc 2) Interfejs użytkownika

Gotowe profile krajowe (zestawy pól do odczytu z faktury):

System Invoices posiada dużą listę certyfikowanych skanerów.
Szczegóły dostępne są w dokumentacji.

Bazy danych
• Microsoft SQL Server 2008

• Oracle 10g Enterprise edition

• Australia

• Belgia

• Chile

• Chiny

• Microsoft SQL Server 2012

• Oracle 11g Enterprise edition

• Czechy

• Dania

• Finlandia

• Francja

• Microsoft SQL Server 2014

• Oracle 12g Enterprise edition

• Hiszpania

• Holandia

• Izrael

• Japonia

• Microsoft SQL Server 2016

• Microsoft SQL Server Express

• Kanada

• Korea

• Meksyk

• Niemcy

• Norwegia

• Nowa
Zelandia

• Polska

• Portugalia

• Szwajcaria

• Szwecja

• Tajlandia

• Tajwan

• Włochy

• USA

• Wielka Brytania • Wietnam

Systemy operacyjne
• Microsoft Windows 7 Professional
• Microsoft Windows 8
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008 R2
• Microsoft Windows Server 2012

Zestawy znaków do odczytu OCR:
• Angielski

• Belgijski

• Bułgarski

• Czeski

• Chiński,
tradycyjny

• Chiński,
uproszczony

• Duński

• Estoński

• Fiński

• Francuski

• Grecki

• Hebrajski

• Hiszpański

• Holenderski

• Islandzki

• Japoński

• Koreański

• Litewski

• Łotewski

• Niemiecki

• Norweski

• Polski

• Portugalski

• Rosyjski

• Rumuński

• Serbski,
łaciński

• Słoweński

• Szwedzki

• Tajski

• Turecki

• Ukraiński

• Węgierski

• Wietnamski

• Włoski

• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows Server 2016

Wspierane są wersje 32 i 64-bitowe ww. systemów. Na systemie 64bitowym program będzie działał w kompatybilnym trybie 32-bitowym.
System operacyjny powinien posiadać najwyższe dostępne wersje
Service Pack i HotFix.
Upewnij się, że wybrana baza danych może działać na wybranym
systemie operacyjnym.

ReadSoft Invoices współpracuje z następującymi systemami:
COLLECTOR
PROCESS DIRECTOR
WORK CYCLE

Invoice Portal
PROCESSIT
ReadSoft ONLINE

EDI COCKPIT
REPORTER
XBOUND

Partner firmy Kofax w Polsce
IPOPEMA Business Consulting Sp. z o.o., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa
ipopemabc@ipopema.pl, www.ipopemabc.pl/readsoft.html, tel. 22 209 50 07

kofax.com
© 2020 Kofax. Kofax oraz Kofax logo są znakami towarowymi firmy Kofax, zarejestrowanymi w USA
i/lub innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do właściwych firm.

