PLATFORMA
ACCOUNTS PAYABLE
PENTRU O PRELUCRARE UȘOARĂ ȘI
PRECISĂ A FACTURILOR COMPLEXE

ACCOUNTS PAYABLE MANAGEMENT

BENEFICII
Identifică și rezolvă rapid
erorile de reconciliere între
documente
Editează cu ușurință
metadatele și alocările
contabile
Asigură calitatea datelor în
întregul tău ecosistem de
afaceri
Reduce semnificativ timpul
de procesare a facturilor

Gestionarea excepțiilor este în mod regulat invocată de către
echipele contabile drept una dintre provocările lor principale.
Aceasta duce la nenumărate ore de muncă frustrantă,
comparând mai multe documente pentru a rezolva erori și
dispute.
Modulul nostru de gestionare a contabilității furnizori (APM),
tratează cu ușurință această complexitate. Acest instrument
puternic ajută echipele de contabilitate să gestioneze
eficient excepțiile contabile, erorile de reconciliere, corecțiile
și alocările. Folosind IA, adună toate informațiile necesare și
oferă sugestii inteligente, permițând o analiză și o rezolvare
rapidă a excepțiilor.

Previne dublarea plăților
Elimină necesitatea
schimburilor telefonice și
de e-mail cu furnizorii
pentru a rezolva excepțiile
și litigiile

DocProcess | Paris | Meylan |

Bucharest |

www.doc-process.com

FUNCȚIONALITĂȚI CHEIE
Cu ajutorul reconcilierii generale și granulare la nivel
de linie, documentele legate de un anumit eveniment
de cumpărare pot fi verificate atât la nivel general
(calcule de totaluri, TVA, etc.), cât și la nivel de linie
(coduri de produs, cantități, prețuri unitare,
caracteristici ale produsului , etc).
Capacitatea noastră de reconciliere N-way înseamnă
că nu există limite privind numărul de documente care
pot intra în reconciliere. Astfel de documente pot
include comenzi, facturi, facturi storno, NIR-uri,
documente logistice și multe altele.
Capacitatea sistemului de a grupa documentele care
au legătură cu aceeași operațiune și de a genera
sugestii cu ajutorul IA permite echipei tale să ia decizii
și să rezolve litigiile cu ușurință.
Interfața este ușor de folosit, afișând o reprezentare
grafică a documentelor și a relațiilor dintre ele.
Sistemul urmărește istoricul facturilor și recepțiilor,
astfel încât nici un produs/serviciu comandat să nu
poate fi facturat de două ori.
Sarcinile aflate în lucru sunt puse într-o coadă de
așteptare pentru un management eficient al taskurilor de echipă.
Regulile și fluxurile de lucru sunt configurabile pentru
a corespunde perfect nevoilor companiei tale.
Fluxurile de aprobare personalizabile permit validări
pe mai multe niveluri.
Comunicarea dintre furnizor și client se poate realiza
în întregime prin platforma noastră.
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