
Umožňuje propojení dat a informací z celého podniku mezi zaměstnanci a systémy, které je v daném okamžiku potře-
bují. Spravuje podnikové informace, zvyšuje produktivitu pomocí jednoduchých, intuitivních nástrojů a zkušeností 
uživatelů a produktivity procesů díky plné integraci s nejdůležitějšími podnikovými aplikacemi.

Vendor Invoice Management (VIM)

DIGITALIZACE
FAKTURAČNÍCH PROCESŮ

Připravte se na digitalizaci fakturačních procesů. Nabízíme Vám imple-
mentaci řešení pro rychlý přechod z manuálního na digitální zpracování 
faktur. Automatizace skrze toto řešení poskytuje rychlé a přesné zpraco-
vání dodavatelských faktur. To značně zjednoduší práci Vašim zaměst-
nancům, kteří tak budou mít více času na podstatné úkoly nebo na 
profesní rozvoj v jiných oblastech. Řešení zjednodušuje administrativní 
procesy, eliminuje frustraci ze stále se hromadícího množství nezpracova-
ných faktur a stížností dodavatelů.



Celý proces zpracování přijatých faktur, od přijetí přes veškeré zpracování 
a schvalovací proces, až po zaúčtování a následnou platbu, bude zkrácen, 
zjednodušen a automatizován. Faktury budou automaticky předány správ-
né osobě ke zpracování, schválení a platbě. Uživatelům je skrze toto řešení 
poskytnut rychlý a efektivní přístup k veškerým fakturačním informacím, jako 
například: číslo objednávky, stav platby faktury a mnoho dalšího.
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Budete mít k dispozici veškerý přehled o každé jedné faktuře kdykoliv 
a kdekoliv si vzpomenete. Sledování, vyhledávání faktur a související doku-
mentace nebylo nikdy jednodušší. Navíc se ke každé faktuře automaticky 
ukládá celá historie zpracování, která je nezbytná v případě auditu.

Možnost využití Fiori aplikaci ve Vendor Invoice Management.



Nezáleží na tom, v jaké podobě fakturu dostanete, zda se jedná o faktury 
v papírové či digitální podobě, nebo jako přílohy PDF v e-mailech. Údaje 
z faktur jsou automaticky s vysokou přesností extrahovány. Pokud některá 
pole nejsou nalezena, tak to vyřeší jednoduchý samoučící algoritmus ‘point-
-and-click‘. Tímto Vám úplně odpadne manuální zadávání dat. Co všechno 
umí OpenText™ Vendor Invoice Management for SAP® Solutions?
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Zefektivňuje účetní procesy, především závazky a pohledávky (P2P 
a O2C).

Optimalizuje, urychluje a zjednodušuje proces přijímání, správy, 
sledování a rozesílání správným schvalovatelům, a to jak u faktur, 
tak i u nabídek, objednávek, dodacích listů, avíz a dalších souvisejí-
cích dokumentů na všech úrovních.

Zajišťuje spolehlivé a včasné platby dodavatelům.

Eliminuje manuální práci spojenou s dohledáváním, klíčováním, 
dotazováním atd.

o Zkracuje čas potřebný ke zpracování dokumentů, díky rychlému 
vytěžení dat z jakéhokoliv zdroje.

o Snižuje pracnost, eliminuje chybovost, detekuje duplicitní faktury, 
zvyšuje produktivitu.

o Konzistentní zpracování faktur umožňuje vytvářet statistiky, pomocí 
kterých lze průběžně optimalizovat proces, identifikovat úzká místa 
a zjednodušovat procesy.

o Kupující a dodavatelé se mohou více soustředit na úkoly s přidanou 
hodnotou.

o Neustále zobrazuje relevantní informace a navrhuje předkonfiguro-
vané akce k vyřešení problému s fakturou.
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Zvyšuje spokojenost zákazníků a zlepšuje vztahy s dodavateli díky 
automatickému zpracování objednávek a lepšímu přístupu k aktu-
álním a přesným informacím.

Zvyšuje návratnost investic zkrácením doby zpracování fakturač-
ních dokumentů a eliminováním úroků z prodlení.

Zajišťuje přesné a včasné finanční výkaznictví prostřednictvím 
automatizovaného přístupu k informacím.
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Zlepšuje a stabilizuje cash flow zefektivněním procesů a zkrácením 
platebních cyklů.

Zaručuje dodržení všech právních a etických kodexů díky dobře 
nastaveným procesům s předem nakonfigurovanými pravidly, 
rolemi a akcemi.

Řídí zpracování faktur ve více produkčních instancích z jednoho 
centrálního kontrolního bodu.

o Eliminuje úroky z prodlení za účelem dosažení významných úspor, 
lepších vztahů s dodavateli a větších slev.
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Zajištění včasného zpracování faktur umožňuje oddělení nákupu vyjednat 
další slevy za včasné platby. Významných úspor je také dosaženo snížením 
mzdových nákladů na zadávání dat pomocí automatického vytěžení dat, 
za pomoci elektronických formátů faktur nebo optického rozpoznávání 
znaků (OCR).
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Usnadňuje zpracování objednávek a zajišťuje, aby byly objednávky 
přesně potvrzeny a zpracovány co nejdříve. To také umožňuje efek-
tivnější plánování zásob, výroby a přepravy, což dále snižuje rizika 
a náklady. Automatické zpracování avíz má díky digitálnímu proce-
su zpracování přijatých plateb pozitivní dopad na stav pohledávek.

Umožňuje mít veškeré aktuální a relevantní informace a podpůrnou 
dokumentaci dostupné na procesních obrazovkách. Díky tomu 
snižuje řešení dotazů na několik minut.

Předchází problémům s fakturací dříve, než k nim dojde. Značná 
část těchto problémů je způsobena na straně příjemce. Řešení 
eliminuje režijní náklady na tyto úkoly a udržuje objednávky a aktu-
ální stav doručení, čímž předchází problémům při účtování faktur.
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Zrychluje procesy v celém podniku díky integraci se SAP Business 
Suite a SAP S/4 HANA.

OCR (Optical Character Recognition) řešení nabízí nejpokročilejší 
funkce rozpoznávání dokumentů a znaků pro převod faktur na stro-
jově čitelné informace.
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Integrace s OpenText™ Intelligent Capture for SAP® Solutions and 
OpenText™ Core Capture for SAP® Solutions (SaaS) přidává inteli-
gentní sběr dat z obrázků. To výrazně snižuje čas potřebný ke zpra-
cování, zefektivnění procesů zpracováním složitých obchodních 
pravidel a dokumentů s minimální lidskou interakcí a maximální 
kontrolou.

Vendor Invoice Management for SAP Solutions doplňuje nový 
a zjednodušený SAP S/4HANA® o prvotřídní automatizaci faktur 
a dokumentů.


