P R O D U K T S A M M A N F A T T N I N G

Kofax
ReadSoft
Online
for Coupa

Coupas kunder behöver lösningar för sina pappers- och
elektroniskt baserade OCR-faktureringsbehov. När detta
hanteras korrekt, kan kunderna accelerera deras e-fakturering
och avkastningen för utgiftshantering.
Som en helt certifierad CoupaLink-lösning, erbjuder Kofax
ReadSoft OnlineTM kunderna den bredaste uppsättningen av
funktioner för fakturaextraktion på marknaden för deras
miljöer.
Kofax ReadSoft Online gör det möjligt för organisationer att
extrahera leverantörsfakturadata sömlöst och prisvärt till
Coupa Cloud-plattformen. Installationen tar bara några
timmar och kräver inget ytterligare IT-engagemang, inga
uppgraderingskostnader, och utan komplicerade och
kostsamma implementeringsprojekt.
Denna mycket skalbara, multiklient molnlösning har ett
modernt HTML5-användargränssnitt som ger en intuitiv
användarupplevelse. Kofax ReadSoft Online är live 24/7 och
övervakas ständigt för optimal kundprestanda.

AFFÄRSUTMANINGAR
•

Pappersbaserad fakturering och multinationella
leverantörer är en viktig fråga för en lyckad övergång till
e-fakturering

•

Ineffektivt och kostsamt, manuellt arbete är felbenäget och
kan orsaka problem med finansiell efterlevnad eller resultera
i revisioner

•

Medarbetare som skulle kunna arbeta med
mervärdesuppgifter, sitter fast med arbetsintensiva,
manuella uppgifter

•

Transparens i status för både betalda och obetalda fakturor
är svårt

•

Brist på kontroller och standardprocedurer resulterar i
långvariga granskningar och gör det svårt att upptäcka
bedrägerier

•

Installationer på plats kan vara kostsamma, vilket kräver
kapitalinvesteringar
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FÖRDELAR
•

Förbättrar datanoggrannhet: Marknadens bästa
extraheringsgrad, så hög som 95 % (vanligtvis inte
lägre än 80 %)

•

Förbättrar lönsamhet: Minska bearbetningskostnaderna
genom att eliminera manuell inmatning och manuell
verifiering

•

Minskar IT-kraven: Implementeringen går snabbt

•

Tillgänglig 24/7 med en genomsnittlig drifttid på 99,9 %:
Åtkomst via molnet säkerställer att fakturautomation är

Sidoseparationstjänst - Detta visar hur en operatör snabbt kan separera enskilda

tillgänglig överallt där du har en internetanslutning och

dokument där flera fakturor har inkluderats i samma PDF-fil.

kräver inga investeringar i maskinvara eller programvara,

•

tidskrävande underhåll, uppgraderingar eller uppdateringar

Alternativ för fakturainmatning

Stöd för fler än 25 språk och länder för fullständig

•

E-postbilagor till kundspecifika adresser

har mer än 25 års erfarenhet av fakturaextraktion som

•

Ladda upp via webbgränssnittet

involverar flera länder, och garanterar att kunderna har

Fakturor kan tas emot en efter en, eller i partier när de är

kompletta lands- och språkfunktioner tillgängliga - direkt ut

separerade med tomma sidor. Ensidiga fakturor, skickade i

förpackningen!

separata partier, behöver inga tomma sidor.

Förbättrar leverantörsrelationer: Snabbare

XML-format

fakturaextraktion och hantering: Kofax ReadSoft Online

•

fakturahantering eliminerar dröjsmålsränta och möjligheten
att utnyttja rabatter för tidiga betalningar ökar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Filformat som stöds

När du skickar fakturor via e-post stöder Kofax ReadSoft
Online for Coupa för närvarande XML-indata i följande format:
• E2B

• EHF

• UBL

• FatturaPA

• ESXML

• Finvoice

• Svefaktura

• ZUGFeRD

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

Varje e-postmeddelande är begränsat till en XML-fil (bifogad),

fakturabilder måste ha en minsta höjd på minst 1000

innehållande en XML-faktura. När en XML-faktura verifieras,

bildpunkter.

genereras en fakturabild från XML för att göra verifieringen
enklare.

Skanningkrav och villkor

•

Färgläge: Färg, gråskala och gråskaliga bilder stöds

NYCKELFUNKTIONER

•

Skanningläge: Simplex- och duplexskanning stöds. Alla

•

Fakturainsamling. Flexibilitet för att samla in fakturor via

tomma sidor tas bort. Fakturor som skannas med ett

flera indatakanaler, inklusive e-post, uppladdning och

skanningprogram sparas på en lokal enhet och laddas säkert

skanning.

upp till Kofax ReadSoft Online.

•

Verifiering. Efter dataextrahering är fakturorna tillgängliga
för verifiering med data som automatiskt extraherats. Efter
verifieringen finns bilder och motsvarande data tillgängliga
för Coupa för bearbetning.

•

Masterdatasynkronisering. Kofax ReadSoft Online for
Coupa använder synkronisering av PO och andra

Kofax ReadSoft Online

masterdata för att garantera att fakturaextraktionen är
optimerad för att säkerställa korrekt extraktion och vidare
sändning till Coupa.

•

Fullt stöd för Coupa-funktioner och egenskaper. RSO for
Coupa integreras sömlöst med Coupa och stöder
fullständiga PO-, icke PO- och andra
fakturabehandlingsfunktioner (till exempel matchning).

Ladda upp fakturor
för tolkning och
dataextrahering

Kontrollera och
korrigera tolkade data

Automatisk
överföring av
fakturor och data till
målsystem

Statusrapportering finns även via Coupa för övervakning av
fakturaflödet och bearbetningsresultat. Tillsammans - Kofax
ReadSoft Online for Coupa och Coupa blir den mest
avancerade lösningen för fakturering av utgiftshantering
som finns på marknaden.
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Webbläsare som stöds
Användare interagerar med Kofax ReadSoft Online via en
webbaserad applikation, som är kompatibel med de senaste
versionerna av följande webbläsare:
• Google Chrome

• Edge

• Safari

• Firefox

Language support
Kofax ReadSoft Online supports the following UI languages:
• Engelska (amerikansk, australisk, brittisk, irländsk)
• Kinesiska (förenklad)

• Franska

• Spanska

• Danska

• Tyska

• Svenska

• Holländska

• Norska

• Finska

• Portugisiska (Brasilien)

Användarvänligt HTML 5-gränssnitt

Helt certifierad CoupaLink™-lösning
Kofax ReadSoft Online for Coupa uppfyller de stränga

Som standard bestäms gränssnittsspråket av inställningarna

standarder som Coupa har fastställt. CoupaLink är Coupas

efter valt språk i din webbläsare. Språkinställningarna i din

API-baserade öppna integrationsplattform som gör det möjligt

webbläsare bestämmer också valuta- och datumformat som

för teknikpartners och oberoende programvaruförsäljare att

visas i vyn fakturaverifiering. Granskningsloggar finns endast på

integrera sina produkter med Coupa. CoupaLink stöder API för

engelska.

olika lösningsområden, inklusive avtal, skattemotorer, ERPintegreringar, fakturering, betalningar, resor och traktamenten,

Fakturaursprung

och mellanprogramsplattformar. Kofax har arbetat nära med

Kofax ReadSoft Online for Coupa har optimerat

Coupa för att definiera en strömlinjeformad

fakturaextraktion för fakturor som kommer från följande

affärsprocessintegration och extraktionsverksamhet vilket har

länder, för att dra nytta av landspecifika format eller fält. För

resulterat i en väldesignad end-end-lösning för våra kunder.

andra länder som inte anges nedan, och som har liknande
teckenuppsättningar kan ett befintligt format användas.

Driftsättningsmiljö
Kofax ReadSoft Online for Coupa körs på Microsoft Azure och

• Argentina

• Danmark

• Lettland

• Singapore

är utvecklad baserat på inbyggda Azure-funktioner för

• Australien

• Estland

• Litauen

• Slovakien

molntjänster. Azure-plattformen möjliggör hosting och

• Österrike

• Finland

• Malaysia

• Sydafrika

skalning av applikationer i Microsoft datacentraler på det mest

• 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

effektiva sätt, vilket ger en grund för att upprätthålla en hög
tillgänglighet, säkerhet och efterlevnad.

Läs mer om Kofax ReadSoft Online for Coupa på
Kofaxse.com och coupa.com/coupalink/invoicing/kofax
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