
"Am fost cu adevărat impresionat de eficiența
implementării oferite de echipa DocProcess. Ei
au reușit să înroleze furnizorii noștri cu viteza
luminii.

Platforma DocXchange este flexibilă și
scalabilă pentru a acomoda toate nevoile
noastre de business și pentru a sprijini toate
procesele noastre financiare.

Așteptăm cu nerăbdare extinderea acestor
soluții Machine Learning și la alte segmente
financiare."

Bertrand Gregory
Director Financiar și Administrativ
Romania Hypermarché
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Companie:  Romania Hypermarché

Industrie:  Retail

Servicii: DxInvoice, DxOrder,

DxLogistics, DxFin, DxArchive, și

înrolarea furnizorilor

AUTOMATIZAREA
FACTURĂRII END-TO-END
Cea mai scurtă cale către contabilitatea în timp real

150K

1330

20K

în economii, în primele
18 luni

de furnizori înrolați la
facturare electronică

investiția inițială
în proiect
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Cora - brandul sub care
funcționează România
Hypermarché, operează 11
hypermarket-uri  în România.
În momentul în care DocProcess a
devenit partenerul Cora, retailerul
își începuse deja drumul spre
dematerializarea facturilor.

Insă, pocesul de dematerializare
dura foarte mult iar deseori
documentele au fost pierdute și
trasabilitatea a fost slabă.

Lipsa unui proces automatizat
Purchase-to-pay a creat probleme
serioase pentru departamentul de
financiar și pentru echipa de
trezorerie. Închiderea și raportarea
financiară erau lente, cu date
inexacte: uneori furnizorii livrau
bunurile fără să le factureze până la
un an sau doi ani mai târziu. 

CONTEXT

Procesare OCR dificilă și înceată,
datorită implementării existente.

Calitate slabă a datelor - multe
facturi aveau cel puțin o eroare,
iar procesarea a înrăutățit
fenomenul.

Procesare ineficientă a facturilor,
doar 20-30% dintre ele fiind
procesare direct, fără intervenție
umană.

Nu au existat reguli configurabile
de business sau validări.

Nu s-a făcut înrolarea furnizorilor.

PROBLEME PRINCIPALE
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ABORDARE REZULTATE

rata de înrolare a furnizorilor

luni pentru a obține ROI

facturi primite și validate în
primele minute de la emitere

vizibilitate în timp real în
procesele financiare

facturi armonizate cu
documentele de livrare, pentru
prevenirea disputelor

raportare legală mai precisă,
pentru rambursarea TVA.

93%

6 

100%

100%

100%

Platforma noastră oferă automatizarea
ecosistemului de business, în cloud, fără a
necesita resurse IT costisitoare pentru
implementare. Astfel, din echipa internă de
proiect Cora a făcut parte doar un manager de
proiect – responsabilul controlului factură
furnizor.

Având o bibliotecă completă de reguli și formate
de documente financiare, roboții noștri au putut
fi configurați în cel mai scurt timp - fără a cere
analiștilor de business sau dezvoltatorilor
Machine Learning să creeze scripturi și să
documenteze suplimentar procesul.

Unul dintre cele mai mari obstacole în procesul
de facturare electronică este înrolarea
furnizorilor. Rețeaua DocProcess deținea deja
peste 50% dintre furnizorii Cora, ceea ce a făcut
ca procesul de automatizare să fie mult mai
rapid. În plus sistemul nostru de înrolare rapidă a
făcut ca și ceilalți furnizori să se obișnuiască
rapid cu platforma.

100%
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