
 

“Înainte de DocProcess, aveam nevoie de 2 sau 3
angajați pentru documentația de transport. Cum
acest lucru era făcut chiar înainte de livrare, sarcina
revenea ultimului angajat care avusese contact cu
transportul. 

Copii după documentul inițial trebuiau timise atât
către departamentele noastre de contabilitate, cât
și ale clientului. Asta însemna că cineva de la
contabilitate trebuia să scaneze documentul și apoi
să creeze o copie digitală în SAP. Dacă apărea vreo
problemă cu documentul sau  transportul în sine, o a
treia persoană trebuia să compare manual toate
versiunile de document, în paralel cu factura. Mai
mult, trebuia să le și stocheze.

Cu platforma DocProcess BEA, lucrurile s-au
simplificat radical. Nu doar că documentele sunt
corectate automat, dar platforma face și validarea
pentru noi. Mai mult, pentru că matching-ul
facturilor este făcut în timp real, știm mereu că
documentele acceptate sunt documente corecte! "

Logistics Director,
Multinational Construction Material Supplier
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Companie : Companie multinațională

franceză

Sector : Construcție și producție de

materiale

Produse : DxOrder, DxInvoice,

DxLogistics și DxCatalog

50%

99%

100%

scădere a costurilor
de manipulare

conformitate între
livrare și recepție

acuratețe a datelor,
pentru documentele
electronice
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Prezent în 67 de țări, clientul nostru
este unul dintre cei mai mari furnizori
de materiale de construcție din lume.
Recunoscută pentru viteza de livrare,
chiar și pentru materiale de
dimensiuni mari, compania se bazează
pe o rețea de transportatori care să
livreze produse de la fabrica ei din
România în întreaga europă. Până de
curând, asta însemna multă hârtie și
validare manuală pentru fiecare
livrare.

La nivel european, standardul e-CMR
este adoptat de din ce în ce mai multe
țări, fapt care face ca marile companii
să-ș folosească. Acest standard a
fost adoptat și în România, iar
DocProcess a fost prima companie de
automatizare care l-a folosit.
Folosirea lui poate scădea costurile
de manipulare, elimina documentele
de hârtie, accelera facturarea, reduce
fricțiunea și scădea costurile de
administrare. 

CONTEXT

De multe ori manipulatorii și
angajații din depozit erau cei care
creau documentele necesare.

Asta lăsa loc de greșeli și erori
fiscale și genera extrem de multă
muncă adițională.

Dată fiind natura business-ului lui,
clientul nostru necesita deseori
vehicule de transport special.
Asta însemna că o singură
comandă era deseori livrată în
mai multe tranșe, generând
multiple documente CMR.

O singură factură corespundea
deseori mai multor documente e-
CMR, făcând validarea mai
dificilă atât pentru livrator, cât și
pentru destinatar. Prin urmare,
era nevoie de implementarea
unui sistem de matching.

PROBLEME
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ABORDARE REZULTATE

reducere în costurile de
manipulare

rată de eroare a documentelor

conformitate între livrare și
recepție

dispute cu transportatorii

acuratețe pentru documentele
electronice

reducere a spațiilor de stocare
și a costurilor

control în timp real și
monitorizare a fiecărui
transport

acces complet la dovezile de
livrare și recepție

extindere a procesului de
matching cu alte documente,
precum declarațiile vamale.

50%

<0.1%

99%

FĂRĂ

100%

Verificăm toate documentele pentru
continuitate fiscală.
Verificăm în mod automat TVA-ul facturii
emise de transportator.
Permitem platformei să calculeze TVA-ul total
al tuturor documentelor CMR.
Cele două valori urmau să fie comparate și,
dacă apărea o diferență, factura urma să fie
respinsă de sistem și trimisă înapoi la
tranportator, cu un mesaj detaliat.
Dacă cele două valori erau identice, factura și
e-CMR-ul corespunzător urmau să plece la
client, în format electronic. Aici, managerul de
logistică al clientului putea să valideze sau
respingă factură, atașându-i un nou mesaj.
Dacă managerul valida factura, sistemul o
putea trimite direct în SAP. 
Chiar și în această etapă, un membru al
departamentului contabil de la client putea
alege să respingă factura. Lucrul ăsta se
întâmpla în mod obișnuit din motive contabile
(dubluri, conflicte), din moment ce
documentele fuseseră deja validate.
Dacă factura era respinsă, transportatorul
urma să primească un motiv pentru asta.

Platforma noastră era deja compatibilă cu
standardul e-CMR. Pentru a putea face matching
corect și precis, a trebuit să:
   

100%

360°

360°

100%
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