
 

Documentele de hârtie și imaginile sunt o
vulnerabilitate. Completarea lor te costă sute de ore, iar
stocarea și transportul lor sute de euro. Mai rău,
documentele de hârtie și imaginile conțin erori care-ți
pot întrerupe procesele de business. E clar că ele
trebuie să dispară! Dar ce se întâmplă dacă furnizorii tăi
nu sunt încă pregătiți să facă trecerea la digital?

Atunci intră în scenă dematerializarea sau digitizarea
externalizată. Echipa noastră te va elibera de povara
documentelor de hârtie. Asemenea unui BPO, operatorii
noștri pot gestiona toți pașii dematerializării hârtiei,
end-to-end. Recepționăm, sortăm și indexăm
documentele, apoi le extragem datele, le validăm și
stocăm documentele electronice rezultate într-o arhivă
sigură. Astfel, procesul tău AP devine 100% automatizat
din prima zi.

DIGITIZARE
EXTERNALIZATĂ

DOCUMENTE DE HÂRTIE? NE OCUPĂM NOI!

SERVICIUL NOSTRU ÎN CIFRE

100% digitizare externalizată a
documentelor de hârtie.

0% efort din partea ta, cu
recepția, indexarea, scanarea,
extragerea și validarea datelor
făcute de DocProcess.

0.1% rată de eroare, datorită
tehnologiei pe bază de OCR și
Machine Learning

100% trecere la electronic, fără
fricțiune
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DIFERENȚA DOCPROCESS

Manipulare fără fricțiuni a hârtiei,
fără ca tu, partenerii sau angajații tăi să atingeți
vreodată un document.

OCR 
Avansat

Documente de hârtie

Imagini, .pdf-uri
și formate

nestructurate

Arhivă Electronică

Sortare și
indexare

ERP Client
Preluare fizică

Validări fiscale și
personalizate

Scanare

IndexarePreluare online

100% acuratețe a datelor,
cu platforme OCR de ultimă generație și
control constant al calității.

Control configurabil,
de la reguli de business la verificări fiscale și
fluxuri de aprobare

Trasabilitate totală,
și raportare, care se asigură că niciun
document nu este pierdut sau duplicat.

Arhivare electronică,
pentru documentele tale nou convertite.

Posibilitatea de a trece pe digital
în orice moment, păstrându-ți arhiva și fluxurile
anterioare intacte.


