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Kofax MarkView for AP
Kofax MarkView® for AP automatiserar AP-verksamheten för

volym av e-post, fax och pappershantering fram och åter,

hundratals större organisationer. Lösningen ger

fortsätter smidigt efter att en ERP-implementering är klar.

branschledande informationsinsamling och automatiserar

Genom att noggrant samla in alla fakturadata så tidigt som

fakturahantering och datainmatning. Den innehåller

möjligt med hjälp av Kofax Capture och

arbetsflöden för bästa praxis för diskrepansbehandling, beslut

KofaxTransformation, kan organisationerna bättre uppnå

och bokföring samt ERP-integration i realtid, en

viktig end-to-end-automatisering av upphandling-till-

leverantörsportal med självbetjäning och en

betalning-processen. Kofax har sammanfattat de bästa

realtidsinstrumentpanel för AP-processoptimering.

metoderna från årtionden av erfarenheter och hundratals
implementeringar i AP-processflöden, som eliminerar

Säker, mobil AP-automation

kommunikationsflaskhalsar och optimerar AP-processer.

Integration med Kofax Mobile Capture™ gör det möjligt för

MarkView hanterar både PO- och icke PO-transaktioner. Med

användare inom och utanför företaget att få säker tillgång till

förhandsgodkända och PO-fakturor optimeras den vanligtvis

information och kapacitet som krävs för att samla in och

besvärliga tvistlösningsprocessen, eftersom all

bearbeta fakturor, kvitton och relaterade dokument, och

fakturainformation automatiskt samlas in, extraheras och

påskynda bearbetning av fakturor och kvitton.

valideras innan den levereras till användaren som är

MarkViews nya mobilfunktion ökar responsen hos
medarbetare och chefer med intuitiv, säker tillgång till
fakturahanteringsfunktioner och tillhörande finansiell och
affärsprocessinformation från var som helst och när som
helst. Gemensamma finansiella servicecentra kan utnyttja
MarkView i det utökade företaget, integrera
verksamhetsgrenar med geografiska nav och smartphoneanvändare. Medarbetare kan samla in bilder på kvitton med
Kofax Mobile Capture och sända dem till ERP-kostnadshanteri
ngsapplikationen. Leverantörerna kan utnyttja Kofax Mobile
Capture för att samla in en faktura och överföra den till ett

ansvarig för att lösa tvisten. Automatisk matchning av
fakturarader mot inköpsorder (PO), vid behov, minskar
manuell inblandning. Förbättrad integration med
KofaxTransformation stöder matchning av raddetaljer till
flera PO för Oracle EBS och SAP. Med MarkView finns all
information och verktyg till hands för användaren för att
lösa/blockera och godkänna fakturan för betalning. Om
någon behöver information från fakturan eller inköpsordern,
ger MarkView tillgång till all information som är tillgänglig,
vilket minskar kostnaden och tiden för AP för att hämta
sådan information.

företag med säker förvaringskedja och få omedelbart, säkert

Med icke PO-fakturor tar MarkView leverantörsfakturor direkt

och verifierat kvitto. Dessa smartphone-tillförda bilder är nu

till AP och optimerar kodnings- och godkännandeprocessen.

källan till högsta kvalitativa fakturahanteringsdata.

MarkView använder ERP-systemets säkerhets- och

Förutom mobila enheter, kan granskning, godkännande och
avslag på fakturor göras direkt från e-post utan krav på
anslutning till företagets intranät.

godkännandehierarkier för att dirigera fakturan till lämplig
affärschef via ett e-postmeddelande med en länk. När chefen
klickar på länken visas fakturan i en webbläsare för chefen
att granska, koda och godkänna. Koder för kostnadsställe,

Använda det befintliga ERP-systemet

som kan vara mycket långa och svåra att komma ihåg, skrivs

Med Kofax Capture är processen för insamling och hantering

valideras mot ERP-tabellerna i realtid. Chefen klickar helt

av alla fakturadata helt automatiserad och accelererad, vilket
gör det möjligt för företag att helt och hållet effektivisera och
automatisera upphandling-till-betalning-processen. Dessutom
tillhandahåller KofaxTransformationTM intelligent
dokumentklassificering, extraktion och validering. De flesta
ERP-system är inte fullt utnyttjade eftersom de affärsprocesser
som berör dessa dyra system inte har optimerats. Samma

exakt första gången med MarkView, och kryssas i och
enkelt på “Godkänn” eller “Avvisa” för att slutföra sin roll i
fakturaprocessen.

Enkel åtkomst till data
Kofax MarkView for AP integrerar branschledande
dokumentinsamling, klassificering, informationsextraktion
och validering med en komplett uppsättning arbetsflöden för
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bästa praxis, vilket möjliggör interaktion via en webbläsare på
ungefär samma sätt som med ett pappersdokument. Kofax
MarkView for AP tillhandahåller en enda, konsekvent
affärsprocess för alla typer av medier (papper, fax, EDI,
e-fakturering, etc.), som omfattar alla användarroller, platser
och driftsmodeller. Komihåg-lappar, markeringar,
kommentarer och åtgärder kan läggas till i det elektroniska
dokumentet. Webbaktiverad åtkomst till dessa dokument, för

per fakturaenhet, spåras enkelt.

 En ökad kontroll och synlighet uppnås genom
automatiserade arbetsflöden som möjliggör
kontrollpolicyer, såsom avskiljning av fakturahantering och
leverantörshanteringsuppgifter. Och genom att ge AP tydlig
insikt i processer kan det hjälpa till att förebygga och
upptäcka förluster på grund av bedrägerier.

dem både inom och utanför företaget, utökar engagemanget i

Analytics - Process- och prestandaövervakning

processen utanför AP-avdelningen. Affärschefer och

Finans

leverantörer kan använda systemet utan utbildning, eftersom
det inte finns några komplicerade formulär eller skärmar att
lära sig. Eftersom alla informationskällor samlas in och

Skanna
Fax

konsekvent. Kofax MarkView for AP är den enda

Automatisk
inmatning

e-post

mjukvaruprodukten för fullständig AP-automation från en

OCR/IDR

enda leverantör.

e-faktura

MarkView Context Sensitive arbetsflöden

Automatiskt
bifogad bild

Bildarkiv

• Leverantörsinformation
• Medarbetarinformation

• Godkänd i förväg

• Huvudbok/diagram
över konton

• Självbetjäning för
anställda

• Godkännandemetoder

• Rabatthantering

• Säkerhet

• För-aktiverade varningar

• Transaktionsdata

Fältportal

(kodning/godkännande)

funktioner som följer företagens säkerhetsstandarder och

Oracle
Production Data

• Inte PO-baserad

Leverantörsnätverk

 Kofax MarkView är den enda applikationen med mobila

• Affärsregler

Leverantörsportal
(förfrågan/inlämning)

utökar applikationen till resande och utlokaliserade
anställda.

 Cykeltiderna reduceras, vilket resulterar i ökad intern och
extern kundnöjdhet och maximerat kassaflöde.

Läs mer om Kofax MarkView for AP på kofax.com

 Snabba betalningar möjliggör tidiga betalningsrabatter,
eliminerar sena avgifter och minskar sannolikheten för
dubbla betalningar som orsakats av säljare som återsänder
förfallna fakturor.

 Omedelbar online-insamling eliminerar borttagna eller
felaktiga fakturor, och tar bort behovet att kopiera, faxa och
skicka dokument igen.

 Dokumenttransport och kostnader för fysisk lagring
reduceras genom att eliminera behovet av att posta
pappersfakturor för granskning och godkännande.

 Produktiviteten förbättras genom minskad APfakturapreparering, chefsgodkännande, tidsbesparad
hantering av leverantörsförfrågningar och behandlingstider
för back office.

 Online-hantering av all säkerhetskopierad information för
AP-transaktioner och tillgång till självbetjäning erbjuder
synlighet i revisionshistorik för en effektivare och mer exakt
granskningsprocess.

 Böter och påföljder relaterade till misslyckade revisioner
eller efterlevnad minskas eller elimineras.

 Kontinuerliga förbättringar av prestandamått, övervakning
och processer underlättas genom tillgång till realtidsdata.

 Riktmärken, till exempel kostnad per faktura eller kostnad
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KPI

• PO-baserad

• Leverantörsinställningar

Leverantörsportal

Fördelar med MarkView

Efterlevnad

Oracle Environment

Manuell inmatning

interageras med ett välkänt gränssnitt är affärsprocessen

Behandling

