ELO DocXtractor INVOICE
De complete oplossing voor snelle factuurprocessen

Tijd voor meer overzicht
Factuurprocessen betrouwbaar en rendabel beheren
Voordat wij u vertellen waarom het factuurbeheer binnenkort tot uw sterkste processen
hoort, eerst een paar feiten:
•
•
•
•

54 miljard euro laat het Duitse bedrijfsleven jaarlijks liggen, omdat men niet
consequent overstapt op elektronische factuurverwerking.
Zes miljard facturen per jaar worden in Duitsland, volgens gegevens
van de Leibniz universiteit Hannover, verstuurd: 90 procent daarvan per post.
Tien euro kost elke per post verstuurde factuur gemiddeld.
70 tot 90 procent van deze uitgaven zou naar inschatting van de universiteit
door elektronische verwerking worden bespaard.

Een inefficiënte factuurverwerking leidt tot aanzienlijke bedrijfseconomische verliezen: of
het nu gaat om het wegvallen van de kortingen bij contante betaling, de hoge administratieve kosten, de lange bewerkingstijden, de ontbrekende transparantie over het complete
verloop van de factuurbewerking enz.
Tijd voor een rendabele en in de praktijk beproefde factuuroplossing!
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Waarom ELO?
ELO behoort tot de toonaangevende softwareproducenten voor elektronisch gegevensbeheer,
-archivering en -besturing. Uit jarenlange praktijkervaring weten wij waar het in de praktijk bij de
factuurverwerking aan ontbreekt en kennen de eisen van een efficiënte factuurverwerking. Met de
ELO DocXtractor INVOICE biedt ELO bedrijven een complete oplossing voor snelle factuurprocessen
aan.

Uw voordelen met de ELO DocXtractor Invoice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlaging van de proceskosten dankzij gestandaardiseerde elektronische processen
Het verlies van de factuurdocumenten is uitgesloten
Zoekkosten neigen naar nul
Documentatie en transparantie van alle werkstappen
Termijnregelingen garanderen het realiseren van de kortingen voor contante betaling
Elektronische archivering volgens de wettelijke voorschriften
Bewerkingstijden worden blijvend verkort
Hoge mate van automatisering ontlast de medewerkers
Meervoudige registraties komen te vervallen
Kwaliteit van gegevens nemen toe
Integratie in de financiële en operatieve systemen zorgt voor transparante processen

Wat doet de ELO DocXtractor?
De ELO DocXtractor is een extra module van de ECM-systemen ELOprofessional en ELOenterprise en
zorgt voor zowel een volledige als geautomatiseerde factuurverwerking. De gehele levenscyclus
van de factuur wordt op elektronische wijze transparant gestuurd: te beginnen bij de ontvangst, via
de registratie en controle tot en met de goedkeuring van de factuur. U profiteert van een snelle,
transparante en betrouwbare verwerking van uw binnenkomende facturen.

De ELO DocXtractor zet daarvoor de gegevens van de factuurinhoud volledig om in de desbetreﬀende verwerkingsprocessen en werkt naadloos samen met de ERP-systemen die een leidende positie op de markt hebben (SAP,
Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Sage enz.). De gehele processen worden centraal gestart,
gestuurd en bewaakt. Als bedrijf bent u in realtime op de hoogte van elk proces.

Synchronisation with existing documents and data
Postprocessing

Import

ELO DocXtractor
automatic
analysis

Export

ERP
Database
Workflow
Archive

Configuration

Administration

Automatic
process control or
accounting

Op de afb.: verloop van de factuurverwerking met de ELO DocXtractor

Fit voor de globalisering
Overeenkomstig de globale markteisen maakt de ELO DocXtractor bovendien de verwerking van internationale
facturen met verschillende talen, valuta en specifieke nationale belastingwetgeving mogelijk.
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Processen eenvoudig en krachtig sturen
Workflowgestuurde bedrijfsprocessen zorgen voor een versnelde doorloop van de documenten en
procescontrole. De in het basisproduct aanwezige workflowfunctionaliteiten van de ECM-platformen
ELOprofessional en ELOenterprise nemen de procesbesturing voor hun rekening. Eveneens standaard
beschikbaar is de workflow op basis van formulieren, waarmee op formulieren steunende processen
zoals de vorderingen, de factuurcontrole of bijvoorbeeld ook vakantieverzoeken elektronisch kunnen
worden gestuurd.
Meer over ELO-Workflow vindt u ook op www.elo.com.

Het factuurproces in de praktijk: de registratie en controle
Hoe de elektronische factuurbewerking in de praktijk functioneert, kan het beste aan de hand van een
voorbeeld duidelijk worden gemaakt.
De factuur wordt direct bij binnenkomst ingescand en gedigitaliseerd. Het voordeel: vanaf dit moment
werken alle betrokken medewerkers alleen nog met de elektronische kopie van de factuur, het
kopiëren komt te vervallen en het risico van verlies van een factuur valt ook weg. Na het scannen leest
het systeem alle voor het boeken noodzakelijke informatie uit de binnengekomen factuur uit en stelt
deze ter beschikking van het daaropvolgende ERP-systeem. De ELO DocXtractor herkent verschillende
boekingsgroepen automatisch.

Om fouten te vermijden, voert de ELO DocXtractor vóór het doorgeven aan het ERP-systeem nog alle mogelijke
plausibiliteitscontroles uit: daarbij wordt gecontroleerd of de toewijzing van ordernummer, leveranciers-ID enz. klopt,
wat de kwaliteit en veiligheid van de transactie nogmaals verhoogt.
Errorvalidation
correction
due to collected information of the creditor

1

Master data comparison

2

Company name

Street

Zip Code City

AN

Meister Müller GmbH

Amselweg 9

D-70439 Stuttgart

4568452

Uebe GmbH & Co. KG

Am Graben 6

D-70439 Stuttgart

1337

5463

Dataware AG

GutStr. 2

D-70439 Stuttgart

2339444

3256

1233

Extract invoice line items

3

No.

number

Article

Purchase price

Discount

Amount

1

6

4 qty. existing round ...

86.00EUR

0%

516.00EUR

2

2

RoundAss motor base ...

46.00EUR

0%

92.00EUR

3

4

Extra charge for chromed ...

6.00EUR

0%

24.00EUR

4

4

Extra charge for chromed ...

6.00EUR

0%

24.00EUR

Capture total Data
Net Total costs

124,64€

Pre-tax total costs

780,64€

Payable to

ELO

656,00€

VAT
Discount

4

IBAN

23,42€
30.07.2007

ELO
Keywording
Archiving

5

Start
ELO
Workflow

Op de afb.: fragment uit de gegevensextractie met de ELO DocXtractor

Afhankelijk van de gebeurtenis wordt de factuur aan een aanwezige leverancier toegewezen of er wordt een nieuwe
leverancier aangelegd. Verder is het systeem in staat onvolledige gegevens automatisch aan te vullen en bijvoorbeeld
een ontbrekend klantnummer uit de beschikbare klantendatabase erbij te zetten.
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De workflowbesturing van de factuur
Na de classificatie bepaalt de ELO DocXtractor automatisch aan welk verwerkingsproces de factuur
moet worden toegewezen, bijvoorbeeld investeringsgoed, reparatieopdracht, investering met deelbetaling enz. Het systeem kiest hiervoor automatisch het juiste procesverloop en wijst de desbetreffende taken aan de betrokken personen of afdelingen toe. Hierbij zijn alle mogelijke escalatietreden
al berekend.

De ELO boekings-/vrijgaveclient
Als de medewerker op de administratie de workflow ontvangt, dan opent hij de ELO boekings-/vrijgaveclient. De door de ELO DocXtractor geëxtraheerde gegevens worden in de boekingsclient overzichtelijk voor vrijgave beschikbaar gesteld.

Afbeelding : weergave van de TAB positiegegevens

In de ELO boekings-/vrijgaveclient kan de administratief medewerker rolspecifiek gegevens verbeteren en verwerken. Zo kunnen overboekingen (inclusief splitting-boekingen) worden toegevoegd evenals verdelingsboekingen
worden aangemaakt. Ook bestellingen kunnen hier door de administratief medewerker aangevuld, aangemaakt of
geautomatiseerd met de gegevens in het ERP-systeem vergeleken worden.

20185049303289

Muster GmbH

Musterstraße. 2
Musterstadt

Afbeelding : het venster met de basisgegevens van de client
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Vertrouwd werken met stempels en notities
Bij vakantie of ziekte treedt automatisch het vervangingsmanagement van de workflowbesturing in
werking. Binnen de workflow laten zich hier de ELO-stempels en kantlijnnotities als krachtige tool
zien. Heel eenvoudig kunnen kantlijnnotities en individuele stempels op documenten worden aangebracht en van commentaar worden voorzien. Met verschillende tekstmarkers kunnen bovendien
bepaalde plaatsen in het document worden geaccentueerd.

Op de afb.: vertrouwd werken met de ELO-stempels en kantlijnnotities

Wie mag wat stempelen?
Ook bij de ELO-stempels en kantlijnnotities treden vastgelegde definities voor gebruikersrechten in
werking. Zo kan bijvoorbeeld eenvoudig worden bepaald wie in welke kleur een kantlijnnotitie mag
aanbrengen of welke administratief medewerker welke stempel moet gebruiken. Ook is het in
sommige gevallen praktisch om bepaalde opmerkingen op het document bijvoorbeeld alleen voor
de directie zichtbaar te maken. Met de ELO-stempels en kantlijnnotities kunnen vele scenario's voor
de optimale organisatie van het werk binnen het vrijgaveproces worden gerealiseerd.

Overzichtelijke workflow-monitoring
Na de vrijgave van de factuur staat alle voor de boeking noodzakelijke informatie uit de binnengekomen factuur
gereed en wordt automatisch aan het ERP-systeem doorgegeven - en dit in een fractie van de tijd die voor de handmatige verwerking nodig zou zijn geweest. Het aandeel van de handmatige registratie en beoordeling van de
documenten wordt tot een minimum beperkt.

Op de afb.: fragment vrijgave-workflow
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Het factuur grootboek: betrouwbare liquiditeitsplanning
Het factuur grootboek is de centrale beheerinstantie en maakt een efficiënte controle en besturing
van de factuurcontroleprocessen mogelijk. U heeft daarmee de mogelijkheid om bijvoorbeeld een
overzicht te krijgen van alle facturen waarvan het controleproces nog niet is voltooid. Zodra het
document is ingescand, verwerkt de ELO DocXtractor de informatie en werkt de gegevens bij. Zo kan
uw bedrijf de liquiditeitsbehoefte van tevoren berekenen en een actieve controle en beïnvloeding
'on demand' realiseren.

Muster GmbH

22.02.2015

Alcam GmbH

07.03.2015

Green Technologies GmbH
Verlag Grau KG

02.03.2015

Verlag Grau KG

02.03.2015

Müller Bio GmbH

20.03.2015

Schwarz Baumarkt GmbH

29.12.2013

FastLegend UK Ltd
Transport GmbH
Versicherungsverein Musterstadt a.G.

Op de afb.: webgebaseerd factuur grootboek

Niet-muteerbaarheid
Door de vroege en geautomatiseerde archivering van de factuur gebeurt het archiveren volgens de wettelijke voorschriften. De documentatie van de factuurlevenscyclus is in het ELO-archief op elk moment beschikbaar en kan ook
nog na jaren, voor bijvoorbeeld eventuele bedrijfscontroles, worden opgevraagd. Bovendien wordt de productieve
ERP-database door de factuurarchivering in ELO blijvend ontlast en daardoor worden de systeemprestaties
verbeterd.
Met de ELO DocXtractor komt u in het bezit van een classificatiemodule op de hoogste stand van de huidige techniek, die flexibel aan uw eisen kan worden aangepast.

Unieke verkoopargumenten van de ELO DocXtractor INVOICE
•

Universele factuurlezer: generiek begin van de documentdefinitie, geen crediteurspecifieke definitie 			
en onderhoud, 'Out-of-the-Box'-oplossing: gebruik zonder aanpassing aan klantdocumenten

•

Positie-onafhankelijk zoeken (Top-Down-zoeken)

•

Individuele aanpassing mogelijk (bijv. controle omzetbelasting, geautomatiseerde bestelvergelijkingen, 		
speciale velden enz.)

•

Continu zelflerend systeem

•

Uitlezen van de factuurinhoud incl. tabellen en extra leveringskosten

•

Volledige extractie van de factuurposten

•

Verwerking van documenten met meerdere pagina's

•

Verwerking van documenten in andere talen

•

Automatische herkenning van creditnota's en aanmaningen

•

Uitbreiding naar DocXtractor SUITE mogelijk (verwerking van alle binnenkomende post)
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ELO® is verkrijgbaar bij:

Artikelnr. A000-DOCX-NL

ELO Digital Office GmbH, Tübinger Str. 43, 70178 Stuttgart, Germany, info@elo.com
ELO Digital Office AT GmbH, Leonfeldner Straße 2-4, A-4040 Linz, info@elo.at
ELO Digital Office CH AG, Industriestr. 50b, CH-8304 Wallisellen, info@elo.ch

ELO Digital Office, het ELO logo, elo.com, ELOoffice, ELOprofessional en ELOenterprise zijn merken van ELO Digital Office GmbH in Duitsland en/of andere landen.
Microsoft®, MS®, Windows®, Word® en Excel®, PowerPoint®, SharePoint®, Navision® zijn gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Andere
bedrijfs-, product- of servicenamen kunnen merken van andere fabrikanten zijn. Deze publicatie dient alleen voor vrijblijvende algemene informatie en is geen vervanging voor
een zorgvuldig individueel advies. De informatie in deze publicatie kan op elk moment, ook zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Met name kunnen technische
eigenschappen en functies ook per land variëren. Actuele informatie over ELO producten, contractvoorwaarden en prijzen krijgt u bij ELO en de ELO businesspartners en/of ELO channelpartners. De productinformatie geeft de huidige versie weer. Onderwerp en omvang van de diensten zijn uitsluitend gebaseerd op de desbetreﬀende contracten. ELO waarborgt
en garandeert niet dat haar producten of overige diensten de naleving van bepaalde rechtsvoorschriften veiligstellen. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke
veiligheidsvoorschriften en overige voorschriften van nationaal en internationaal recht.
Onder voorbehoud van wijzigingen, vergissingen en drukfouten. Nadruk en vermenigvuldiging, ook bij wijze van uittreksel, uitsluitend met schriftelijke toestemming van ELO Digital
Office GmbH.
© Copyright ELO Digital Office GmbH 2014. Alle rechten voorbehouden.
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