PRODUKTSAMMANFATTNING

Kofax ReadSoft Process
Director 7.6
Kofax ReadSoft Process Director™ erbjuder en enda plattform
för hantering av ett brett spektrum av dokumentdrivna och
frågestyrda affärsprocesser inom ditt SAP-system.

Fördelar
 Många processer, en lösning: Användare och operatörer
använder en enda inmatningspunkt för att utföra många

Plattformen fungerar som ditt kontrollcenter för att styra

olika uppgifter, och uppnår större kontroll och öppenhet

processer, så information kan automatiskt matchas mot SAP-

med en överblick av alla processer

masterdata eller transaktionsdata. Skillnader mellan
informationsdelar fångas upp tidigt och korrigeras innan
transaktionen slutförs i SAP. ReadSoft Process Director ligger
inom SAP, så du har valet att arbeta med den välbekanta SAPmiljön eller använda ett intuitivt webbgränssnitt.
Kombinerat med ReadSoft Invoices och Kofax IP Agility, är
Readsoft Process Director en del av en serie produkter som
hjälper dig att maximera din SAP-investering samtidigt som du
automatiserar alla dina SAP-finansiella processer.

 Samla in, och åtgärda, fel tidigt: Spara tid och
ansträngning genom att lösa problem tidigt i en process

 Enkel bearbetning, högre produktivitet: Lätt hantering av
processer som är besvärliga i SAP-standarden och frigöra
tid så att personalen kan fokusera på mer givande
uppgifter som processbedömningar och uppföljningar

 Enkelt att använda för både SAP- och icke-SAP-användare:
Möjligheten att använda ett intuitivt webbgränssnitt eller
arbeta med din välkända SAP-miljö accelererar

Affärsutmaningar
 Bristande synlighet begränsar kontrollen över finansiella
processer: Dålig synlighet över finansiella processer gör det

användarnas acceptans, vilket resulterar i bättre
efterlevnad med företagets policy och förfaranden

 Innovativ lösning med låg total ägandekostnad: Utnyttja

svårt att mäta effektiviteten, hantera kassaflödet och

din befintliga SAP-infrastruktur för en snabb

bedöma risker

implementering utan nödvändiga ändringar av SAP—

 För många processteg sker utanför SAP: Manuell
behandling av dokument och förfrågningar utanför SAP är
långsam och felbenägen

 Att rätta till transaktioner inom SAP är svårt: Att rätta till
fel, till exempel återföring av fakturatransaktioner, i slutet
av en process i SAP är komplicerad och tidsödande

 Diverse automationsverktyg lägger till ett lager av
komplexitet till företag: Att använda en annan applikation
för att automatisera olika affärsprocesser resulterar i
disparat information, flera inloggningar och för många
applikationer att lära och underhålla

vilket minimerar utbildning och supportkrav

Funktioner
 Enkel plattform: Förena processer för inköp-till-betalning,
order-till-betalning, post-till-rapport och alla processer
däremellan, med stöd för integration med flera SAPinstanser

 Utdragbar dokumenthantering: Få tillgång till indexerat
innehåll från innehållshanteringssystem i förhållande till
affärsprocessen

 Anslut innehåll inom SAP: Arkivera och länka bilagor, till
exempel skannade bilder, med alla ArchiveLink-aktiverade
innehållslagringsplatser

 Enkel konfigurering: Att hantera dina specifika processer,
med fördefinierad logik för att styra dokumentdrivna och
frågestyrda processer

 Stram SAP integration: Den här SAP-certifierade
plattformen återanvänder befintlig SAP-infrastruktur,
standard SAP-gränssnitt och logik
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Tekniska specifikationer

ReadSoft Process Director är strikt separerat från SAPstandarden och kräver inga ändringar i SAP-systemet. (En

SAP-produkter

certifierad ABAP Add On)

 Process Director

Krav på webbapplikationsservern

 Work Cycle

Java-versioner:

 EDI Cockpit

 Java Runtime 6 (minimum)

 Leverantörsportal

 Java Runtime 7-8 (rekommenderas)

 Mobile Approval App

Webbapplikationsserver – 100 % J2EE kompatibel med:

 Info Mail
ReadSoft Process Director körs inuti SAP och interagerar genom
SAP-gränssnittet och / eller Process Director-

 Java Servlet 2.4
 Java Server Pages JSP 2.0

webbläsargränssnittet.

 SAP Java Connector (JCO3 rekommenderas)

Work Cycle ger en arbetsflödesmotor inuti ReadSoft Process

Rekommenderade servrar

Director som säkerställer att relativa affärsprocesser är

 Apache Tomcat 8.5.x

associerade med rätt personer.
ReadSoft Mobile stöder hantering av uppgifter för

 Apache Tomcat 9.0.x

arbetsflödesgodkännande på en mobil enhet.

Operativsystem

EDI Cockpit är en elektronisk ingång för EDI-aktiverade

 Alla operativsystem som stöds av de andra
programkomponenterna som listats tidigare

processer.

 Microsoft Windows XP

Grafisk lokalisering av användargränssnitt

Tjeckiska
Finska
Holländska Franska
Engelska
Tyska
Kinesiska, förenklad

Italienska
Japanska
Norska

Polska
Portugisiska
Spanska

 Microsoft Windows 2003 Server
 Microsoft Windows 7
 Microsoft Windows Server 2008 R2
Processorhastighet

AP-fakturahantering finns också på följande språk:

 2.0 GHz eller snabbare

Danska
Ungerska

 RAM - 30 MB per samtidig användarsession

Rumänska
Ryska

Slovakiska Svenska
Slovenska Turkiska

För ett stort antal användare som arbetar parallellt
rekommenderar vi minst 4 GB RAM.

Relevanta SAP-utgåvor

Hårddisk

 SAP ERP 6.0 (ECC6 upp till Ehp8))

 100 GB ledigt utrymme

 SAP S/4HANA 1511 (med PD 7.5 eller PD 7.4 SP2)
 SAP S/4HANA 1610 (med PD 7.5 SP1 eller PD 7.4 SP3)
 SAP S/4HANA 1709 (med PD 7.6, PD 7.5 SP3 eller PD 7.4
SP5)
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