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DOCUMENT CAPTURE
OIOUBL og OIOXML
Med Continia e|faktura kan
du håndtere fakturaer, der er modtaget i OIO UBL eller XML
format. Disse fakturaer kan
uden problemer indgå i det
godkendelsesflow, du har valgt
i Continia Document Capture.

TRÆT AF MANUEL INDTASTNING?
FÅ EN AUTOMATISK LØSNING
Med Continia Document Capture bliver fakturaer og andre dokumenter
automatisk analyseret, og data bliver lagt direkte ind i Microsoft
Dynamics NAV fra det indscannede billede på skærmen.
Dokumentskabeloner sørger for, at data bliver tilføjet i de korrekte
felter. Mens du registrerer, dannes der nye skabeloner for hver enkelt

Continia Document Capture kan
som standard implementeres
på under en uge.

leverandør, og rettelser bliver tilføjet blot ved at pege på fakturabilledet
med musen.
DÉT FÅR DU MED CONTINIA DOCUMENT CAPTURE:
Overblik og styring: Du har altid overblikket over det enkelte bilag
ude hos den aktuelle godkender, som kan udføre sin gennemgang af
bilag via NAV-klienten eller webportalen.
Match af købsordrer: En række funktioner gør det effektivt at matche
en modtaget købsfaktura med en købsordre. Opgaven kan løses manuelt
eller defineres til automatisk udførelse i henhold til fakturahovedet eller
linje-for-linje. Du kan også opsætte tolerance-beløb for hver leverandør.

Ring og hør mere på
T 3953 5000 eller skriv til
kundeservice@info-it.dk

Drag-and-Drop: Træk og slip alle fil-typer og e-mails til enhver post
i Microsoft Dynamics NAV. Du kan også tilføje Drag-and-Drop til
leverandør- eller kundekort for at kunne vedhæfte vigtige dokumenter.
Alt er tilgængeligt i både den rollebaserede og klassiske klient samt i
webportalen.

Få mere at vide

Registrér salgsordrer i NAV: Det er nemt at oprette nye dokumenttyper med deres egne fortolkninger og regler for, hvad der skal ske
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med dokumentet og de relaterede data.

T 3953 5025
so@inforevision.dk

Fuldtekstsøgning: Alle pdf-dokumenter bliver gemt i Document
Capture-arkivet, som er en del af Microsoft Dynamics NAV. Det giver
dig masser af søgemuligheder, når du skal finde bestemte dokumenter.
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