PRODUKTSAMMANFATTNING

Kofax ReadSoft
Invoices 5-9
 Skärpt finansiell prognostisering: Snabbare
Kofax ReadSoft Invoices™ är en OCR- och
datainsamlingsplattform som automatiserar skanning,
tolkning och arkivering av fakturadata. Oavsett om fakturan

bearbetning och jämn integration med ERP ger en mer
exakt bild av inköp och möjliggör bättre kassahantering

 Kompletta revisionsspår och synlighet: Säkerställa

finns på papper eller i elektronisk form extraherar och

efterlevnad och få kontroll genom att ha transparent

validerar ReadSoft Invoices intelligent informationen enligt

åtkomst till fakturaprocessen

fördefinierade regler. Extraherade data överförs till dina
affärssystem där de är tillgängliga under hela arbetsflödet.

Funktioner

ReadSoft Invoices ingår i Kofax Capture™-produktserien som

 Rakt igenom smidig hantering: Fakturor läggs automatiskt

erbjuder innovativa lösningar för fakturahantering, anpassade
efter ditt företags fakturahanteringsbehov.

Affärsutmaningar
 Bristande synlighet minskar kontrollen över
fakturahantering: Utan en översikt av alla fakturor, är det

in i Process Director eller annat ekonomiprogram

 Adaptiv, självlärande, kunskapsbehandlingsdatabas:
Ständig förbättring i snabbhet och precision, eftersom
lösningen lär sig att lokalisera data på en faktura, vilket
ger mer värde över tiden

 Autosortering: Jämförelse med data importerade från ERP

lätt att dokument försvinner och resulterar i dubbla

för att bestämma fakturatyp−generell kostnad eller

betalningar

inköpsorder, faktura eller kreditnota

 Manuella uppgifter saktar ner hanteringen: Fel i nyckeldata,

 Validering och matchning av inköpsorder: Validerar

matchande summor och radobjekt är kostsamma och

automatiskt summor och momsbelopp, och matchar

fördröjer godkännanden och betalningar

fakturor mot inköpsorder

 Förseningar med att få fakturadata till ERP ger en

 Insamling av radobjektdata: Igenkänning av

ofullständig finansiell bild: Affärsenheter har inte aktuell

radobjektdata, även om radlängder skiljer sig, inte är

information, ekonomichefer får gissa sig till hur mycket

symmetriskt åtskilda eller kommer från en flersidig faktura

pengar de behöver för att täcka kortfristiga betalningar

 Manuell sortering förlänger behandlingstiden: För
organisationer med flera uppsättningar av affärsregler
leder sortering också till förseningar och fel

Fördelar
 Frigör personal för mervärdesuppgifter: Att minska på
enformig datainmatning ökar produktiviteten och gör det
möjligt för personal att hantera mer strategiskt arbete

 Dra nytta av förskottsbetalning och andra rabatter: Samla
in betalningsvillkor för analys och användning

 Stärka relationer med leverantörer: Uppdaterad
information ökar betalningar som görs i tid och förbättrar
kommunikationen

 Inbyggt stöd för regionala variationer:

Landspecifika

inställningar inkluderar momssatser, datumformat, valutor
och teckenuppsättningar

 Affärssystemintegration: Fakturor integreras sömlöst med
de flesta ERP, certifierade integrationer för SAP och Oracle
E-Business Suite

PRODUKTSAMMANFATTNING

Tekniska specifikationer

Bildskärm

Produkter

 Hantera, verifiera och optimera moduler och fristående

 Fristående med eller utan tolkning av radobjekt
 Nätverk med eller utan tolkning av radobjekt

 Andra Invoices-moduler: Alla bildskärmar

Filformat som stöds

Minne

Import: XML, PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG etc.

 Tolka, verifiera och optimera moduler och fristående

fakturor: 19 tums skärm med 1280 x 1024 upplösning eller
bättre Dual-skärmar stöds

fakturor: 2GB

Export: XML, PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG, MO:DCA

 Andra ReadSoft Invoices-moduler: 1GB minimum, 2GB

Produktlokalisering

rekommenderas
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skannerlistan och systemkonfigurationsguiden för detaljer.

Databaser
Microsoft SQL Server 2012

Oracle 11g Enterprise edition

Microsoft SQL Server 2008

Oracle 10g Enterprise edition

Microsoft SQL Server 2016

Oracle 12g Enterprise edition

Microsoft SQL Server 2014

Microsoft SQL Server Express

Operativsystem
• Microsoft Windows 8
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2016
• Microsoft Windows Server 2012

Teckenuppsättning
Belgiska

Finska

Koreanska

Slovenska

Bulgariska

Franska

Lettiska

Spanska

Tjeckiska

Tyska

Litauiska

Svenska

Grekiska

Norska

Thailändska

Kinesiska, traditionell Hebreiska

Polska

Turkiska

Danska

Ungerska

Portugisiska

Ukrainska

Holländska

Isländska

Rumänska

Vietnamesiska

Engelska

Italienska

Ryska

Estniska

Japanska

Serbiska, latin

förenklad

Ett brett utbud av skannrar, gränssnitt och drivrutiner är
godkända för användning med Invoices. Se den certifierade

• Microsoft Windows Server 2012 R2

3) Invoices 5-8 SPI

Kinesiska,

Certifierade skannrar, skannergränssnitt och
skannerdrivrutiner

Minimikonfigurationskrav för arbetsstation eller program
Processorhastighet

 Tolkmodul och fristående ReadSoft Invoices-installationer: 2.2
GHz eller snabbare

 Skanningmodul: 1.4 GHz eller snabbare
 Andra ReadSoft Invoices-moduler: 1 GHz eller snabbare
 Alla PC-varumärken med Intel- eller AMD-processor är

• Microsoft Windows 7 Professional
• Microsoft Windows Vista (Business eller Ultimate)
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2008 R2

Både 32-bitars och 64-bitars versioner av ovanstående
operativsystem stöds. På ett 64-bitars system går
programmet i 32-bitars kompatibilitetsläge. Operativsystemet
ska vara senaste service pack och hot x-nivå. Se till att din
valda databas kan köras på operativsystemet du installerar
den på.

Tecken kompatibla med:
COLLECTOR
PROCESS
DIRECTOR
ReadSoft ONLINE

godkända
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