
FACTURA PERFECTĂ
DE FIECARE DATĂ

 

Din momentul creării până la ajungerea în ERP, facturile
au un drum lung înaintea lor. Trebuie să fie scrise,
verificate de erori, tipărite, trimise, validate și comparate
cu alte documente. Și partea cea mai dificilă? Tot acest
proces te costă bani și timp.

Prin folosirea DxInvoice vei beneficia de o soluție
elegantă și 100% automatizată a acestei probleme. Îți
vom pune la dispoziție un sistem conform de facturare
electronică și îți vom oferi vizibilitate totală în procesul
de AP. Mai mult, prin integrarea cu alte produse îți vei
accelera tranzacțiile de-alungul întregului ecosistiem.

Deci, încă mai cauți manual facturile?

Fără muncă manuală. O creștere
exponențială în eficiență

Eliminarea erorilor de facturare

Conformitate legală perfectă și
securitate

Contabilitate în timp real

Vizibilitate la 360° în fluxul tău
financiar, incluzând toate sumele
plătite și datorate

Înrolare 100% pentru furnizorii tăi,
gestionată de echipa noastră

DESCOPERĂ ÎNTREGUL POTENȚIAL AL
PROCESULUI TĂU DE AP

BENEFICII DXINVOICE
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Integrare nativă cu soluțiile noastre de
comandă, logistică, management al
contractelor și catalog electronic. Vei putea
verifica facturile prin comparație cu alte
documente, dar și cu date contractuale.

Suport complet pentru facturi de marfă, servicii,
CAPEX,  autofacturi, facturi de retur și
documente auxiliare.

Matching avansat și validare, conform regulilor
tale de business.

Îmbogățiri cu date în timp real care se vor
asigura că facturile tale sunt acceptate atât de
sistemul tău, cât și de al partenerilor tăi.

Abilitatea de a gestiona atât formate
structurate, cât și nestructurate, dar și
documente de hârtie (prin integrare cu serviciul
nostru de dematerializare).

Vizibilitate în procesul de e-invoicing de-alungul
întregului ecosistem de business. Atât tu cât și
partenerii tăi veți ști când o factură a fost creată,
trimisă sau aprobată.

Fluxuri de lucru personalizate, în funcție de
structura companiei tale, dar și de nevoile și
capabilitățile partenerilor tăi.

Accesul utilizatorilor este configurabil, cu
oricâți utilizatori și oricâte departamente sunt
necesare. Fără taxe suplimentare!

Compatibilitate directă cu peste 200 de
programe ERP, astfel încât nici tu și nici
partenerii tăi să nu schimbați nimic.
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CARACTERISTICI


