PRODUKTSAMMANFAT TNING

Kofax
ReadSoft
Supplier
Portal
“Har du mottagit vår faktura? När kan vi förvänta oss att få
betalt? Vad är statusen för vår faktura?” Tänk om dina
leverantörer kunde hitta svaren på alla dessa frågor online?
Kofax ReadSoft Supplier Portal™ för Kofax ReadSoft Process
Director™ är en verklig multiklient molnlösning som gör att du
kan leverera synlighet i viktig information gällande inköp-tillbetalning till din leverantörsbas via kostnadsfri självbetjäning.
Med enkel nyregistrering av kund kan företagen sömlöst
hantera och förbättra leverantörsrelationer, samtidigt som det
garanterar bättre tillgång till information för överensstämmelse
och regleringsändamål.
Det spelar ingen roll hur dina leverantörer skickar in sina
fakturor (papper, fax, e-post, EDI) – alla fakturor kan
presenteras tillsammans med information om deras nuvarande
status. Du kan till och med ge leverantörer åtkomst till hela
fakturan via portalen, vilket säkerställer snabb och smidig
behandling.
Leverantörsportalen ligger utanför företagets brandvägg, vilket
ger enkel installation. Dess molnbaserade infrastruktur innebär
att den kan konfigureras till Process Director (SAP) för
hantering av alla dina leverantörsrelationer.
Att minska tiden som spenderas på leverantörsförfrågningar
eliminerar inte bara huvudvärk för din AP-avdelning och
leverantörer. Det påskyndar också behandlingstiden och
sänker kostnaderna, vilket ger ännu mer värde till ditt
AP-omvandlingsprojekt.

Affärsutmaningar
•

Leverantörsförfrågningar tar upp en betydande mängd
resurstid under topperioder av finansiell verksamhet när
leverantörens AR-personal har till uppgift att bekräfta
utestående betalningar med köparens AP-avdelning
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•

Ett branschmedelvärde på 10 % av fakturorna matchar inte

Arbetsflöden gör att fakturor som behöver ytterligare
godkännande integreras sömlöst med Kofax ReadSoft

kräver att AP-anställda spenderar betydande tid för

Process Director för dirigering och arbetsflöde

korrigering av skillnaderna med leverantören

•

•

de förväntade värdena baserat på försäljningsordern, vilket

•

Med förbättrad leverantörsservice kan du förhandla fram

Synkroniserar data för leverantörsreskontra i en helt säker
miljö som ligger utanför företagets brandvägg

bättre rabatter och erbjuda rabatt vid tidig betalning för att

•

maximera rabatter

Tekniska specifikationer

Efter automatiseringen av fakturahantering söker företagen

Webbläsare som stöds

ytterligare strategier för att minska kostnaderna

•

Internet Explorer 10, 11

Viktigaste fördelarna

•

Google Chrome

•

Leverantörsförfrågningar reduceras drastiskt, vilket betyder

•

Firefox

att avdelningen för leverantörsreskontra slipper svara på

•

Safari

mängder av telefonsamtal och e-postmeddelanden

•

•

Relationer med leverantörer förbättras när de känner sig
mer informerade om fakturastatus och vet när de ska

•

Engelska

förvänta sig att få betalt

•

Tyska

Med förbättrad leverantörsservice kan du förhandla bättre

•

Spanska

•

Franska

•

Holländska

•

Portugisiska

•

Kinesiska, förenklad

rabatter och erbjuda dynamisk rabatt för att maximera
rabatter

•

Minska kostnaderna genom att utnyttja tidiga
betalningsrabatter och omfördela resurser

Funktioner
•

Självregistrering för leverantör gör det möjligt för befintliga

Fördelarna med molnleverans

leverantörer att själv registrera sig baserat på deras faktura-

•

Dramatiskt minska IT/infrastrukturkostnaderna

eller inköpsorderdetaljer, vilket eliminerar behovet av

•

Dra nytta av skalbar molnkraft

•

Låta Kofax hantera komplexiteten av att underhålla

AP-personal att registrera eller hantera åtkomst för
leverantör

•

Grafisk lokalisering av användargränssnitt

Självbetjäning för leverantörer gör det möjligt för
leverantörer att se sina egna transaktionsuppgifter om

applikationsservrar och data

•

Dra nytta av ständiga förbättringar och uppdateringar

status för faktura, betalning med mera

•

Fel i inköpsorder minskar fakturafel och tillåter leverantörer
att skapa en faktura av en utfärdad inköpsorder med ett

Läs mer om Kofax Supplier Portal på kofaxse.com

enkelt musklick

•

Sömlös säkerhet ger leverantörer tillgång till egna
transaktionsdata i systemet utanför kundväggen, medan
interna användare kan se all relevant information

•

Tillgång till pågående arbete ger leverantörer synlighet i
fakturor innan dokumentet skickas till ERP

•

Elektronisk sändning av fakturor gör det möjligt för
leverantörer att kommunicera med AP genom att lägga till
anteckningar och bilagor till befintliga fakturor, samt att
ladda upp leveransmeddelanden och andra underlag

•

Ett enkelt och kraftfullt gränssnitt garanterar att både
leverantörer och köpare kan utnyttja systemet utan
utbildning
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