
 

"Cea mai mare piedică în calea proiectului nostru a
fost momentul. A trebuit să găsim o soluție până în
decembrie, cea mai aglomerată lună a clientului
nostru. Sincer, aproape că renunțasem la idee și
eram gata să punem alte proiecte în așteptare,
astfel încât angajații noștri să poată să proceseze
manual facturile.

Când DocProcess ne-a spus că dematerializarea
și serviciile DxInvoice nu numai că ar putea ajuta la
procesarea facturilor mult mai repede, dar le-ar
putea verifica pentru erori și extrage valorile din
metadate, aproape că nu am crezut.

Totuși, astăzi avem procesul de lucru
implementat, iar clientul nostru este mai fericit ca
oricând. Și cea mai bună parte? Am reușit să
eliberăm majoritatea angajaților noștri de această
sarcină și să îi alocăm unor proiecte mai mari! "

Director de Achiziții
Firma de contabilitate Big Four
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Clientul nostru, filiala locală a uneia
dintre cele mai mari firme de servicii
profesionale și de consultanță
contabilă, ne-a cerut ajutorul într-o
problemă care le consuma timpul și
resursele. Partenerul lor, un retailer
internațional de îmbrăcăminte, le-a
încredințat spre procesare peste
5000 de facturi lunare. Problema?
Toate facturile erau pe hârtie!

Deși mulți manageri își dau seama
că documentele pe hârtie sunt atât
o vulnerabilitate fizică cât și una
legală, adevărul este că foarte
puțini pot calcula cu adevărat
costurile procesării unor astfel de
documente. E de reținut că, în afară
de a extrage și procesa efectiv
datele din ele, documentele pe
hârtie trebuie să fie tipărite,
transportate și stocate conform
standardelor legislative în vigoare.

CONTEXT

Logistică  - peste 5000 de facturi
pe hârtie în fiecare lună care
ocupau atât spațiu cât și timp de
lucru.

O problemă de standardizare –
facturile erau printate la calitate
medie și erau atât documente cu o
singură pagină, cât și documente
cu mai multe pagini.

Capital uman – nu mai puțin de
șase angajați procesau manual
aceste facturi, făcând procesul
încet și costisitor.

Comunicare – orice erori din aceste
facturi erau greu de observat, dar și
greu de comunicat și rezolvat.
Controlul facturilor era foarte lent.

Contabilitate – trasabilitatea
documentelor nu era asigurată.

PROBLEME
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ABORDARE REZULTATE

facturi procesate zilnic, fără
intervenție manuală 

acuratețe în procesare și o
transparență mai mare

ore de lucru economisite pe
lună

angajați asignați pe activități
cu o valoare adaugată mai
mare 

rata de eroare pentru
documentele procesate

ROI-ul estimat, la un an după
implementare

900

100%

950

5

0.1%

Prin folosirea unuia dintre cele mai populare 
 servicii DocProcess și anume cel de
dematerializare, am putut să oferim clientului
nostru și partenerului lor o soluție elegantă și ușor
de implementat.
 
Acum, documentele sunt livrate prin curier la
birourile DocProcess în serii săptămânale. Printr-un
mix de OCR și RPA, transformăm aceste
documente în versiuni electronice, extrăgând în
același timp datele din antet și subsol, dar și
codurile de produs, numele, prețul, cantitatea și
totalurile, cu sau fără TVA.
 
Ultimele sunt apoi exportate zilnic, făcând procesul
de raportare mult mai ușor și ajutându-ne clientul în
completarea declarațiilor de TVA D300 și D394.
Soluția de automatizare a facturilor prin
dematerializare a fost configurată pe specificațiile
clientului și implementată în mai puțin de o lună. 
 
Lucrând cu un deadline strâns, stabilit pentru
decembrie 2017 (decembrie fiind cea mai
aglomerată lună pentru retail), am reușit să facem
soluția funcțională chiar înainte sărbători,
ajutându-ne partenerii să economisească lunar
până la 950 de ore de muncă. Totul, fără nevoia de a
schimba infrastructura sau procesele clienților.

720%
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