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Kofax
ReadSoft
Online
Kofax ReadSoft Online™ tillhandahåller marknadsledande
insamling, extrahering, konfigurerbara affärsregler,
huvudbokskontering, och användarstyrda godkännanden och
undantagsflöden för molnfakturering, erbjudet som en
programvara som en tjänst (SaaS) på Microsoft Azure.
Lösningen gör det möjligt för företag att smidigt och
kostnadseffektivt hantera fakturor. Denna mycket skalbara,
multiklient molnlösning har ett intuitivt HTML
5-användargränssnitt, är live 24/7 och övervakas ständigt för
optimal prestanda.
Med adaptiv självlärande teknik och minimalt behov av att
investera i dyr IT-infrastruktur, ger Kofax ReadSoft Online en
snabb avkastning på investeringen.

AFFÄRSUTMANINGAR
•

Svårt att hålla sig uppdaterad med de senaste
marknadskraven: Ständigt ökande kostnader för att
säkerställa att din fakturaautomationslösning
överensstämmer med företagets krav och bestämmelser

•

Manuella uppgifter saktar ner bearbetningen: Fel i
nyckeldata, matchning av radartikelmängd och priser är
kostsamt, fördröjande av godkännanden och betalningar i tid

•

Bristande synlighet minskar kontrollen över
fakturabearbetning: Utan en, enkel överblick över alla
fakturor kan kritiska flaskhalsar inte identifieras, vilket
resulterar i längre bearbetningstider och dyrbar
undantagshantering

•

Förseningar i inmatning av fakturadata till ERP ger en
ofullständig finansiell bild: Affärsenheter har inte
uppdaterad information; ekonomichefer har en ofullständig
överblick på kassabehov

•

Tidskrävande underhåll, uppgraderingar och IT-support:
Kostnader och ansträngningar förknippade med
uppgraderingar och underhåll påverkar prestanda och
slutresultat
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FÖRDELAR
•

Ändamålsenliga utgåvor: Basic: insamling av fakturahuvud
och sidfot); Premium: inkluderar Basic plus radmatchning);
Enterprise: innehåller Premium, konfigurerbara affärsregler,
huvudbokskontering och användarstyrda arbetsflöden för
godkännande.

•

Kofax ReadSoft Online Editions

Attraktiva prenumerationsalternativ inklusive 60-dagars
gratis provperiod, årlig (1 till 3 år) och förbetalda volymer.

•

Basic

•

Sidhuvud- och
sidfotsextrahering*

•
•
•
•

Onlinekorrigering*
ERP-integration*
Analytics*
XML- och bildutdata*

Ett e-handelsalternativ för behandling av
kreditkortsbetalningar för månads-prenumerationer är
tillgängligt för Microsoft NAV, Microsoft D365 Business
Central och användare som önskar XML- och

•
•

Radmatchning*

•

2-vägs-;
3-vägsmatchning*

Arbetsflöden för
godkännande*

•

•

Sidhuvud- och
sidfotsextrahering

Arbetsflöden för
undantag*

•

•
•
•
•

Onlinekorrigering

Assisterad
GL-kodning*
Radmatchning

Analytics

•
•

XML- och
bildutdata

•

Sidhuvud- och
sidfotsextrahering

•
•
•
•

Onlinekorrigering

ERP-integration

fakturabilddata.

•

Förbättrad lönsamhet: Kostnad per faktura minskar kraftigt
genom prenumeration eller inköpsalternativ “med klick” för
behandling baserad på antingen sidhuvud/sidfot eller på
sidhuvud/sidfot och radartikel

•

Förbättrad fakturacykeltid: Minskad kostnad för manuell

Enterprise

Premium

2-vägs-;
3-vägsmatchning

ERP-integration
Analytics
XML- och bildutdata

* Ytterligare funktioner tillhandahållna av utgåvan

inmatning och manuell verifiering ger möjlighet att tilldela
anställda mer kvalificerade arbetsuppgifter. Automatiserad
extraheringsgrad, typiskt 80-90 %, säkerställer optimalt

•

NYCKELFUNKTIONER

processflöde

ALLA UTGÅVOR (BASIC)

En lösning för pappers-/e-post-/elektroniska fakturor:

•

Se till att ny lagstiftning efterlevs genom att ha en enda

(vanligtvis inte lägre än 80 %). Basic Edition innehåller

inmatningspunkt för dina fakturor, oavsett format

•

Tillgänglig 24/7 med en genomsnittlig drifttid på 99,9 %:
Åtkomst via molnet gör att automatisk fakturahantering är

endast extrahering av sidhuvud och sidfot.

•

Minskade IT-krav: Implementeringen går snabbt och kräver
ingen hårdvaru- eller mjukvaruinvestering, inget

•

Adaptiv, självlärande databas för kunskapsbearbetning:
Förbättrar snabbhet och precision, eftersom den lär sig att

tillgänglig överallt där du har en internetanslutning

•

Marknadens bästa extraheringsgrad, så hög som 95 %

lokalisera data på fakturor, vilket ger mervärde över tid.

•

Analytics; förbyggda instrumentpaneler ger insikt och
synlighet i operatörsproduktivitet och fakturahantering för

tidskrävande underhåll, uppgraderingar eller uppdateringar

övervakning av fakturor, godkända/ej godkända fakturor,

Förbättrade leverantörsrelationer: Snabbare

fakturor i vänteläge, och behandling av undantag.

fakturahantering eliminerar dröjsmålsränta och utnyttjande
av rabatter för tidiga betalningar ökar

•

ERP-integration: Fakturor läggs automatiskt in i Microsoft
NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft
Dynamics 365 Finance and Operations, Oracle NetSuite
och Coupa. För andra användare tillhandahålls en XML-fil
som innehåller fakturadata och en fakturabild för att
underlätta integrationen.

•

Inbyggt stöd för regionala variationer: Landspecifika
inställningar inkluderar momssatser, datum och belopp,
valutor och teckenuppsättningar.

•

Mycket säker lösning: Single-Sign-On (SAML 2.0),
tvåfaktorsautentisering, SOC2-kompatibla och vanliga
penetrationstester utförda av oberoende tredje part.

•

Masterdatatjänster: Import av masterdata för förbättrad
möjlighet för behandling rakt igenom. Inkluderar inställning
för beräkning av förfallodag från betalningsvillkoren från
masterdata.

Sidoseparationstjänst - Detta visar hur en operatör snabbt kan separera enskilda
dokument där flera fakturor har inkluderats i samma PDF-fil.
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•

Administrativa tjänster: tillhandahålla kontohantering och
rapporteringstjänster för periodisering, fakturering,
bearbetningstider, bearbetningsvolymer etc.

•

Kofax ReadSoft Online API (REST-API) möjliggör
fjärråtkomst till tjänster som finns tillgängliga i Kofax
ReadSoft Online. API:n tillhandahåller avancerade
integrationsalternativ mellan Kofax ReadSoft Online och
andra system för utbyte av information.

•

Lagring: Fakturor och, i förekommande fall, inkommande

Automatiserad 3-vägsmatchning (faktura till inköpsorder till mottagna varor) som

e-post är tillgängliga för hämtning i Kofax ReadSoft Online

markerar om beställd kvantitet inte matchar levererad kvantitet.

lagring som en gjord PDF. Ytterligare dokument kan bifogas
till en faktura. Supportdokumentation kan laddas upp till
Kofax ReadSoft Online lagring, t.ex. Word och Excel-filer.

•

Exportera: Fakturabilden och motsvarande XML-data

Filformat som stöds

exporteras till den mottagande applikationen. Om Kofax

JPEG, JPG, PDF version 1.3 till 1.7. PNG, TIFF, TIF. Alla

ReadSoft Online lagring används sparas informationen

fakturabilder måste ha en upplösning på 300 dpi och en

långsiktigt i Kofax ReadSoft Online.

minsta höjd på minst 1000 bildpunkter.
För PDF-dokument välj, om möjligt, en låg

PREMIUM EDITION tillägg

•

Radobjektsbaserad datainsamling: Igenkänning av
radobjektsdata, även om radlängden varierar, inte är
symmetriskt åtskilda eller kommer från en flervalsfaktura.

•

•

komprimeringsinställning när du skapar bilderna, eftersom
detta kommer att förbättra extraheringsprestanda och
läsbarhet.

Matchning av orderrader: Automatisk eller manuell

Skanningkrav och villkor

validering av summor och momsbelopp, och matchning av

•

Färg, gråskala och gråskaliga bilder stöds

fakturor till inköpsorder.

•

Simplex- och duplexskanning stöds, alla tomma sidor tas

2-vägs- (faktura till inköpsorder) och 3-vägs- (faktura till

bort, fakturor som är skannade med ett skanningprogram

inköpsorder till mottagna varor) matchning. Toleranskontroll

sparas lokalt och laddas säkert upp till Kofax ReadSoft

för godtagbara leveransmängder och enhetspriser

Online

tillhandahålls. Automatiskt vänteläge för varukvitton kan
konfigureras.

ENTERPRISE EDITION (inkluderar Premium Edition)

•

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Insamlade fält

•

dokument inklusive rubrikdata såsom fakturanummer,

Arbetsflöden för godkännande och undantag: utlöses
automatiskt eller manuellt baserat på fakturadata. Efter det
slutliga steget i ett arbetsflöde för godkännande, är fakturor

fakturadatum, totalt belopp och nettobelopp

•

GL-kodning: Användare ges vägledning vid val av

På artikelnivå är typiska fält kvantitet, artikelnummer,
beskrivning och belopp

och motsvarande data tillgängliga för att exportera.

•

Cirka 10 fält (som standard, konfigurerbara) samlas in per

Alternativ för fakturainmatning

huvudbokskoder baserat på tidigare användning och

•

E-postbilagor till kundspecifika adresser

sammanhang.

•

Ladda upp via Online Connect

•

Ladda upp via webbgränssnittet

Fakturor kan laddas upp en efter en eller i partier. Om ett enda

Kofax ReadSoft Online

PDF-dokument mottas innehållande flera fakturor, kan
sidoseparationstjänsten användas för att snabbt dela upp dem
i enskilda fakturor.

XML-format
När du skickar fakturor via e-post stöder Kofax ReadSoft
Online för närvarande indata i dessa format:
Ladda upp fakturor
för tolkning och
dataextrahering
Kontrollera och
korrigera tolkade data

Validera, matcha,
kontera och
godkänna PO- och
icke-PO-fakturor

Automatisk
överföring av
fakturor och data till
målsystem

• E2B

• EHF

• UBL

• FatturaPA

• ESXML

• Finvoice

• Svefaktura

• ZUGFeRD
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E-postmeddelanden kan ha flera bilagor. När en XML-faktura
verifieras, genereras en fakturabild från XML för att göra
verifieringen enklare. En tjänst är tillgänglig för användare som
prenumererar på Kofax Invoice Portal:

Driftsättningsmiljö
Kofax ReadSoft Online körs på Microsoft Azure och är
utvecklad baserat på inbyggda Azure-funktioner för
molntjänster. Azure-plattformen möjliggör hosting och

Webbläsare som stöds

skalning av applikationer i Microsoft datacentraler på det mest

Användare interagerar med Kofax ReadSoft Online via en

effektiva sätt, vilket ger en grund för att upprätthålla en hög

webbaserad applikation, som är kompatibel med de senaste

tillgänglighet, säkerhet och efterlevnad.

versionerna av följande webbläsare:

Kofax ReadSoft Online Connect

• Google Chrome

• Edge

Kofax ReadSoft Online Connect är en lokalt installerad

• Safari

• Firefox

applikation som valfritt kan användas när en integration krävs

En internetanslutning med minst 2 Mbit rekommenderas.

med ett lokalt målprogram. Online Connect används för att
utföra ett antal uppgifter, såsom automatisk uppladdning av

Språkstöd

fakturor och inköpsorder, hämtning och överföring av data från

Kofax ReadSoft Online UI stöder följande språk:

Kofax ReadSoft Online till ett lokalt ERP-system, och
överföring av masterdata för validering av fakturadata.

• Engelska (amerikansk, australisk, brittisk, irländsk)

Online Connect körs normalt som en bakgrundstjänst på en

• Kinesiska (förenklad)

• Franska

• Spanska

vanlig PC eller server, och använder krypterat https-protokoll

• Danska

• Tyska

• Svenska

för att kommunicera. Det uppdateras automatiskt när nya

• Holländska

• Norska

• Finska

• Portugisiska (Brasilien)

versioner blir tillgängliga.

Som standard bestäms gränssnittsspråket av inställningarna
efter valt språk i din webbläsare. Språkinställningarna i din

Ta reda på mer om Kofax Readsoft Online på Kofaxse.com

webbläsare bestämmer också valuta- och datumformat som
visas i vyn fakturaverifiering. Granskningsloggar finns endast på
engelska.

Fakturaursprung
Kofax ReadSoft Online har optimerat fakturaextrahering för
fakturor som kommer från följande länder, för att dra nytta av
landspecifika format eller fält. För andra länder som inte anges
nedan, och som har liknande teckenuppsättningar kan ett
befintligt format användas.
• Argentina

• Lettland

• Singapore

• Australien • Estland

• Danmark

• Litauen

• Slovakien

• Österrike

• Finland

• Malaysia

• Sydafrika

• Belgien

• Frankrike

• Mexico

• Spanien

• Brasilien

• Tyskland

• Nederländerna

• Sverige

• Kanada

• Storbritannien • New Zeeland

• Schweiz

• Chile

• Island

• Norge

• Turkiet

• Kina

• Indien

• Polen

• USA

• Colombia • Irland

• Portugal

• Tjeckien

• Ryssland

• Italien
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