OPTIMÉR

FÅ STYR PÅ
FAKTURAHÅNDTERINGEN

•
Effektivisér økonomifunktionen og spar tid
Vi præsenterer dig for en løsning, der er designet til at håndtere
informationer og de daglige processor omkring kreditorbilag, fra
modtagelse, workflow, arkivering og til søgning – på en enkel måde.
En tilgang, som hjælper dig og dine medarbejdere til øjeblikkelig
adgang til de nødvendige informationer, og som sparer
medarbejdere for værdifuld tid.
Canon Business Solutions kan håndtere processerne i bogholderiet
ved at kombinere ekspertise inden for forretningsprocesser med
førende løsninger. Du kan få værktøjer til at tilføre mere værdi til din
virksomhed og styrke økonomiafdelingen i det daglige arbejde.
Løsninger af denne type er bygget op omkring dine krav og
integreres med jeres nuværende økonomisystem.

600/30

På grundlag af 600 fakturaer om måneden
bruger virksomheder i gennemsnit 30 timer
til manuelt at oprette fakturaer vha.
tekstbehandlingsprogrammer.
[Canon / KAE, 2013]

“”
NOVA er nemt for alle, både i

økonomiafdelingen og i vores
afdelinger. Det er utrolig overskueligt,
både til bogføring, opslag fra C5 og
hvis vi skal finde et bilag. Det har
sparet os rigtig meget tid i økonomi.”
Laila Roed, økonomimedarbejder,
Danske Stenhuggerier ApS

•
En fuldkommen fakturahåndteringsproces i
bogholderiet
Hvis man kigger overordnet på kreditorbogholderiets processer, kan
man ofte finde frem til, hvordan få ændringer kan medføre store
forbedringer for effektiviteten, gennemsigtigheden og ikke mindst
økonomien.
Canons løsninger begynder og slutter med dig og hjælper dig med
at gennemføre de nødvendige ændringer i forhold til dine krav.
MODTAGET FAKTURA
Nem
håndtering
af papir og
elektroniske
fakturaer
Papir,
e-mail, scan,
OCR, XML
konvertering

DATAREGISTRERING

WORKFLOW

Valg af
bilagstype,
metadata,
kontering,
opslag i kreditor
register
Udtræk data,
digitalisér,
indeksér,
prioritér
Valg af
godkender

SØGNING

Flere personer
som godkender
(flere kanaler)
Løs forespørgsler
om hurtig
godkendelse
Godkendelseproces (godkend,
afvis, omdel,
gennemsyn,
udsæt, notat)
E-mail
notifikationer
til relevante
stakeholders

Kontrol, overskuelighed og gennemsigtighed over betalinger
Canon Business Solutions kan blandt andet integreres med følgende økonomisystemer:

Hurtig og
effektiv
arkivering og
genfinding af
fakturaer
Søgning i
dokumenttekst
og metadata
felter
Mobil adgang via
iOS og Android
SharePoint
– dokumentbibliotek og lister

“”
Med det nye fakturasystem

får eksempelvis alle Gråkjærs
projektledere meget nemt ved at
finde priser på tidligere leverancer,
og står derfor langt stærkere ved
forhandling om priser på
nye leveringer.
Lars Nielsen, IT-Chef, Gråkjær A/S

•
Skab værdi på bundlinjen
Vi hjælper vores kunder med at få styr på nogle af de typiske
udfordringer ved fakturahåndtering. Fra strømlining af betalingsprocesser og overblik over fakturering til forenkling af arkivering og
opbevaring tilfører vores løsninger værdi, hvor det er allervigtigst.
Typiske udfordringer og tidsrøvere ved den
traditionelle fakturahåndtering

Udbytte ved optimering af fakturahåndteringen
• Økonomi – spar tid, papir og arkivplads

• Lang behandlingstid af fakturaer
• Godkendere er optaget, på møder, rejser eller
fraværende på anden vis

• Sikkerhed – ingen fakturaer forsvinder
• Integration – til alle økonomisystemer
• Fleksibilitet – flere kan behandle fakturaer samtidig

• Registrering på papir og i økonomisystem

• Overskuelighed – kontrol over alle bilag

• Genfinding af fakturaer i fjernarkiv

• Hurtig genfinding - mappestruktur og fritekstsøgning

• Bortkomne fakturaer

• Adgang – online tilgang til informationerne

• Ingen eller minimal digital håndtering (XML)

• Bedre arbejdsmiljø – mere tid og overskud

• Rykkergebyr

46%

af virksomhederne bruger
mindst 10 minutter om dagen på
at genindtaste og rette forkerte
fakturaoplysninger.
[Canon / RS Consulting, 2011]

25%

Se mere på
canon.dk/faktura

af virksomheder mister mindst
5 % af deres fakturaer
[Canon / RS Consulting, 2011]

•
Spring ud i den automatiserede
fakturahåndtering med Canon
Canon Business Solutions sikrer at der ved hjælp af en indgående
undersøgelse og dialog findes frem til den rigtige løsning.
Vores konsulenter sikrer ved en workshop, at der er et indgående
kendskab til de krav og forventninger som I har, og at disse opfyldes
gennem Canons løsning.
Vi har i Canon en fælles projektmodel på tværs af Europa, som er
skalérbar i forhold til leverancens kompleksitet og kundens ønsker.
Vi arbejder med PRINCE 2 projektstyring og hjælper dig hele vejen.
DISCOVER
BEHOVSAFDÆKNING

DESIGN
AFKLARING /
INITIERING

TILPASNING &
INSTALLATION

IMPLEMENT
TEST

UDRULNING

SAMLET
AFSLUTNING

“”
46 % af virksomhederne

bruger mindst 10 minutter pr.
dag til korrektur af forkerte
fakturainformationer i ERPsystemer - hvoraf 4 % bruger
mere end en time
Canon/RS Consulting 2011
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