VENDOR INVOICE
MANAGEMENT
AGILIZE O FLUXO DE REGISTO E LANÇAMENTO DE
FATURAS DE FORNECEDORES, GARANTINDO UM
MAIOR CONTROLO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA
DOS PROCESSOS.

PARA QUEM?

Empresas com SAP
já implementado.

Área Financeira
(Processo de Contas
a Pagar).

FOCO

- Automatização de tarefas de receção e registo de faturas,
reduzindo drasticamente o tempo dos processos.
- Eficiência no acesso às faturas digitalizadas através de um
repositório seguro e de longo prazo.

PRINCIPAIS
VANTAGENS

- Maior visibilidade e controlo dos processos.
- Melhoria no desempenho de pagamentos atempados.
- Cooperação mais estreita com os fornecedores e, como resultado,
maior negociação em condições e preços.
- Eficácia dos processos administrativos graças à existência de fluxos
de trabalho baseados nas melhores práticas e perfis responsáveis.

AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO
SAP VENDOR INVOICE MANAGEMENT
BY OPENTEXT SÃO:
- Utiliza a plataforma tecnológica SAP OpenText que inclui
as funcionalidades de digitalização, captura de informação
da fatura digitalizada (pré-classificação), validação e envio
para o respetivo destinatário da área financeira através de
Workflow SAP.
- Permite monitorizar e controlar todo o circuito de aprovação
de faturas, agiliza e simplifica o processo de construção de
Workflows e fornece um cockpit para monitorização e
lançamento de facturas de forma automática.
- Integração com os módulos de SAP MM (faturas com
referência ao pedido de compra) e SAP FI (faturas sem
referência ao pedido de compra).
- Tratamento de exceções de forma simples:
opções de processo baseadas em perfis, fluxo confinado
a 16 perfis configuráveis para resolução de problemas, ecrã
configurável com melhores práticas e opções de solução para
processamento de excepções, colaboração documentada
mediante Workflow SAP para garantir o envolvimento de todos
os participantes no processo, historial completo do processo.

FLUXO DO PROCESSO VENDOR INVOICE MANAGEMENT

DIGITALIZAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

PROCESSAR TODAS AS
FATURAS RECEBIDAS

ESCLARECER AS
EXCEÇÕES

ARQUIVO

TRANSFORMAÇÃO

CONTABILIZAR AS FATURAS
AUTOMÁTICAMENTE

COMENTÁRIOS

RESOLVER AS
EXCEÇÕES

PAGAMENTO

CONTABILIZAR AS FATURAS
AUTOMATICAMENTE

PROCESSAR AS
EXCEÇÕES
DIGITALIZAÇÃO

simplify your business.
together.
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