Lees en verwerk automatisch alle binnenkomende facturen

Easy/Separate
Factuurherkenning
Ook digitale facturen (zoals EDI, XML) vinden hun weg via EasySeparate!

Interactie met uw inkoop systeem is goed mogelijk.
Werkt efficiëntie verhogend en drukt de kosten.

Facturen of documenten die niet goed
zijn herkend gaan verder het proces in.
Deze worden dan handmatig verwerkt.
Klant specifiek wordt FormReader
of FlexiCapture Professional ingezet.
Deze oplossingen zijn goed schaalbaar.

EasyData is al 9 jaar een begrip in tekst en document herkenning
Kernbegrippen die geautomatiseerde factuur herkenning interessant maken:
Tijd

Verwerkingstijd per factuur neemt af

Kwaliteit

Factuurverwerking is eenduidig en nagenoeg foutloos

Kosten

Ook bij lage aantallen facturen kan EasySeparate rendabel zijn

Factuur herkenning met Easy/Separate

De mogelijkheid voor factuurherkenning op basis van ABBYY technologie.

Automatische factuurherkenning
Voor het automatisch herkennen van factuurinformatie is geen standaard oplossing voorhanden.
Oorzaak hiervan is dat iedere factuurversturende organisatie een eigen factuurindeling heeft.
Dit maakt de herkenning en eventuele validatie van de afzonderlijke onderdelen complex.
Toch komt EasySeparate met een standaard factuur module die redelijk tot goede resultaten geeft.
Eenvoudig te herkennen zijn bijvoorbeeld alleen een bestel- of factuurnummer, totaal- of BTW bedrag.
Lastig wordt de herkenning van afzonderlijke factuuregels met verschillende kolomen en inhoud.

EasyData heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld om optimaal facturen te herkennen.
Vooronderzoek
Op basis van een voorbeeldset van facturen wordt een analyse uitgevoerd.
De opdrachtgever levert, per factuur, een aantal voorbeelden aan.
Na het vooronderzoek wordt er een definitieve indicatie van de kosten afgegeven.
De opdrachtgever kan tijdens het vooronderzoek al testen en ervaring opdoen met EasySeparate.

Realisatie een bedrijfspecifieke situatie
De aangeleverde voorbeelden worden verwerkt tot een factuurtemplate.
Op basis van testruns wordt bekeken of alle facturen op de juiste manier worden herkend en gevalideerd.
Vervolgens wordt het template overgebracht naar de server bij de opdrachtgever.
FlexiTemplate is een intelligent product dat vele lay-outs herkent.
Er hoeft niet voor elke factuur een nieuwe template gemaakt te worden.

Service na installatie
Indien uw bedrijf bij diverse organisaties producten en diensten afneemt kunnen er ook facturen met andere lay-outs
binnenkomen. Bestaande facturen kunnen ook qua lay-out worden aangepast. Deze facturen kunnen na zo’n layout
aanpassing mogelijk niet meer worden herkend. Deze zullen daarom in een speciale map worden geplaatst voor niet
goed herkende documenten. Ook behoort notificatie met bijvoorbeeld een email tot de mogelijkheden. Periodiek
wordt samen met de opdrachtgever bepaald of een bepaald type factuur ook aan de FlexiCapture factuurtemplate
moet worden toegevoegd. Deze werkzaamheden worden op basis van nacalculatie doorberekend.
Hoe verder?
Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op voor een inventarisatie.
Wij voeren graag een vooronderzoek met de voor u van belangzijnde facturen uit.
In het verlengde hiervan ontvangen wij graag uw documenten, gescand of per post.
Aan de hand van uw documenten maken wij de configuratie die bij uw bedrijfssituatie aansluit.
Installatie en beheer
Onze software is zo ontworpen dat uw ICT afdeling in principe de software zelf kan installeren.
Het inrichten van uw proces of processen is werk voor onze specialisten en deze kennis kan overgedragen worden.
Eerst meer weten?
U bent welkom in ons kantoor te Apeldoorn voor een demonstratie van Easy/Separate en onze andere producten.
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