
" În anul în care digitalizarea este pe buzele 
tuturor, nici noi, nici partenerii noștri nu mai 
avem timp să operăm procese 'from the ‘60s', 
oricât de "vintage" ar suna ele.

Din nevoia de a crește performanța, ne-am 
dorit automatizarea înregistrării facturilor de 
achiziții. Platforma DocProcess ne-a oferit 
posibilitatea de a aloca timpul și resursele 
noastre mai mult către business, în detrimentul 
procesării manuale eliminând documentele în 
format fizic, garantând conformitatea, 
asigurând o gestionare automatizată a 
excepțiilor și o modalitate îmbunătățită de 
rezolvare a disputelor.

DocProcess ne-a convins prin flexibilitatea și 
deschiderea arătată în aplicarea metodologiei 
de înrolare furnizori, adaptându-se la specificul    
portofoliului eMAG și ne-a ajutat pe parcusul 
automatizării proceselor noastre de facturare."

Florina Tănase, Senior Accounting Manager, 
eMAG
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Companie:
Industrie:
Soluții:

eMAG
E-commerce
Managementul furnizorilor, DxOrder, DxLogistics, DxInvoice

95% Reducere a costurilor 
de procesare a 
documentelor 

6 Luni, timp de 
implementare a 
proiectului

50% Creșterea volumului
facturilor procesate

OPTIMIZAREA PROCESULUI 
PROCURE-TO-PAY ÎN 
E-COMMERCE 



eMAG este un pionier în e-commerce 
în România și, în cei peste 20 de ani de 
la înființare, a exportat modelul local 
cu succes în Bulgaria și Ungaria, prin 
inovație și tehnologie dezvoltată în 
România. 

Pentru a sprijini dezvoltarea companiei 
odată cu evoluția accelerată a 
e-commerce, eMAG a identificat zone 
pentru îmbunătățirea proceselor, 
concentrate cu precădere pe 
operațiunile Procure-to-Pay.

Aceste operațiuni, îngreunate de 
prelucrarea manuală și transmiterea 
către furnizori prin email sau poștă, 
generau muncă manuală repetitivă cu 
valoare adăugată scăzută.

CONTEXT

O procesare lentă, care
implica multă muncă
manuală

Trasabilitate scăzută  a
documentelor logistice și
facturilor

PROBLEMELE PRINCIPALE

Manipularea manuală și
stocarea fizică costisitoare
a unui volum mare de
documente pe hârtie

Contabili calificați dedicați 
unor sarcini repetitive cu 
valoare adăugată scăzută

Un proces anevoios de
verificări manuale, în
vederea asigurării
corectitudinii datelor din
facturi

OPTIMIZAREA PROCESULUI 
PROCURE-TO-PAY ÎN 
E-COMMERCE
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ABORDARE REZULTATE

-95% costuri de procesare a 
documentelor 

+50% volumul facturilor 
procesate

6 luni timp de implementare

Conformitate fiscală și 
business completă a 
facturilor 

360 furnizori integrați inițial

Calitate îmbunătățită a 
datelor

Pasul 1: Integrarea furnizorilor eMAG complet 
gestionată de DocProcess, cu prioritizarea 
înrolării furnizorilor strategici. Datorită varietății 
de metode de înrolare oferite (ERP, API, portal 
web...), toți furnizorii pot fi integrați în noul flux 
indiferent de capacitățile lor tehnice.

Pasul 2: Pregătirea pentru implementarea 
tehnologiei EDI. A fost conceput un flux complet
pentru schimbul electronic de comenzi, NIR-uri 
și facturi. eMAG a optat, de asemenea, pentru 
implementarea funcționalității de n-way 
matching pentru controlul acurateței datelor 
între documente. Au fost implementate și 
controale suplimentare pentru a verifica 
prezența datelor obligatorii, conformitatea 
fiscală și conformitatea formatului facturilor.

Pasul 3: Implementarea cerințelor personalizate,
inclusiv a sistemului de conversii valutare în bloc 
pentru furnizorii internaționali și controalele 
personalizate ale datelor.

Pasul 4: Îmbunătățiri continue și integrarea 
feedback-ului eMAG pentru a ne asigura că 
soluția corespunde în mod continuu nevoilor 
retailerului, aflate în continuă evoluție.
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