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MarkView for AP

O Kofax MarkView® for AP (MarkView) automatiza as operações de contas a
pagar (CP) de centenas de grandes organizações. A solução oferece a melhor
captura de informações do setor e automatiza o processamento e a inserção
de dados de faturas. Também inclui fluxos de trabalho de melhores práticas
para processamento, resolução e detalhamento contábil de discrepâncias,
bem como integração em tempo real com o ERP, um portal de fornecedores
com autoatendimento e um painel de otimização de processos de CP.

Automação segura e móvel de CP
O MarkView 8.0 é o primeiro e único aplicativo a estender a solução com
recursos móveis para os dispositivos iPhone e Android. A integração com o
Kofax Mobile Capture™ permite que usuários obtenham, dentro e fora da
empresa, acesso seguro a informações e recursos necessários para a
captura e o processamento de faturas, recebimentos e documentos
relacionados e agiliza o processamento desses documentos.
Os novos recursos móveis do Kofax MarkView aumentam a capacidade de
resposta dos funcionários e executivos de linhas de negócio, oferecendo
funções intuitivas de processamento de faturas e informações relacionadas de
processos financeiros e comerciais, com acesso seguro em praticamente
qualquer lugar, a qualquer momento. Os centros de serviços financeiros
compartilhados podem aproveitar o MarkView em toda a empresa, integrando
as linhas de negócio com centros geográficos e usuários de smartphones. Os
funcionários podem gerar imagens de recibos de despesas com o KMC e
transmiti-las ao aplicativo de gerenciamento de despesas do ERP. Os
fornecedores podem aproveitar o Kofax Mobile Capture para gerar a imagem
de uma fatura e transmiti-la para a empresa com uma cadeia de custódia
segura e aprimoramento de imagem, obtendo confirmação de recebimento
instantânea, segura e verificada. Essas imagens capturadas por smartphones
são agora a origem de dados de processamento de faturas de alta qualidade.

Aproveitamento do sistema de ERP atual
Com o Kofax Capture™, o processo de captura e gerenciamento de todos
os dados da fatura é totalmente automatizado e acelerado, permitindo que
as empresas dinamizem e automatizem completamente os processos de
procure-to-pay. Além disso, os Kofax Transformation Modules™ oferecem
classificação, extração e validação inteligentes de documentos. Muitos
sistemas de ERP não são aproveitados integralmente porque os processos
de negócio que envolvem esses dispendiosos sistemas ainda não foram
otimizados. O volume de e-mails, documentos de fax e papéis enviados e
recebidos se mantém inalterado por um longo período após o término da
implantação do ERP. Ao capturar todos os dados de faturas com a maior
antecedência possível com os Kofax Capture and Kofax Transformation
Modules, as empresas têm mais facilidade de alcançar a verdadeira
automação completa do processo de procure-to-pay. A Kofax encapsulou as
melhores práticas de décadas de experiência e centenas de implementações
de fluxos de processos de negócio de CP que eliminam gargalos de
comunicação e otimizam processos de CP.

O MarkView gerencia transações com e sem pedidos de compra (PC).
Com faturas pré-aprovadas e baseadas em PC, otimiza-se o processo
normalmente trabalhoso de resolução de disputas, pois todas as
informações da fatura são capturadas, extraídas e validadas
automaticamente e entregues ao usuário responsável pela resolução da
disputa. Com o MarkView, todas as informações e ferramentas estão à
disposição do usuário para resolver casos de retenção ou bloqueio e
aprovar o pagamento da fatura. Se as pessoas necessitam de
informações da fatura ou de pedido de compra, o MarkView oferece
acesso on-line a todas as informações associadas, reduzindo
consideravelmente o custo e o tempo de recuperação dessas
informações por um funcionário de CP.

• Reduza os custos de transporte e armazenamento de

Em faturas sem pedidos de compra, o MarkView leva as faturas do
fornecedor diretamente para o departamento de CP e otimiza o
processo de codificação e aprovação. O MarkView aproveita as
hierarquias de segurança e aprovação do sistema de ERP para
encaminhar faturas para os respectivos gerentes de linha de negócios,
enviando e-mails com link. Quando o gerente envolvido clicar no link, a
fatura será exibida no navegador para que possa ser examinada,
codificada e aprovada. Com MarkView, os códigos de centro de custo,
que podem ser extensos e difíceis de lembrar, são inseridos
corretamente já na primeira vez, conferidos e validados em tempo real
nas tabelas do ERP. O gerente simplesmente clica em “aprovar” ou

• Reduza ou elimine as multas e encargos decorrentes de

“rejeitar” para desempenhar a sua função no processo de faturas.

Fácil acesso aos dados
O Kofax MarkView for Accounts Payable integra a melhor captura,
classificação e extração e validação de informações do mercado com
um conjunto completo de fluxos de trabalho com base em melhores
práticas, permitindo a interação por meio de um navegador da web de
modo semelhante à interação com um documento de papel. O Kofax
MarkView for Accounts Payable oferece um processo de negócio
único e consistente para todos os tipos de mídia (papel, fax, EDI,
faturamento eletrônico etc.), abrangendo todas as funções de usuário,
todos os locais e modelos operacionais. Lembretes, destaques,
comentários e ações podem ser adicionados ao documento
eletrônico. O acesso interno e externo a esses documentos via web
possibilita que outras áreas, além do departamento de CP, se
envolvam no processo. Gerentes de linha de negócio e fornecedores
podem usar o sistema sem qualquer treinamento, pois não há
formulários ou telas complicados para aprender. Como a captura e a
interação com todas as fontes de informação usam uma interface
familiar, o processo de negócio é consistente. O Kofax MarkView for
Accounts Payable é o único produto de software para automação
completa de CP oferecido por um único fornecedor.

Benefícios do MarkView
• Em qualquer momento, em qualquer lugar O Kofax MarkView
é o único aplicativo com recursos móveis que cumpre padrões de
segurança corporativos e que pode ser usado por funcionários em
viagem ou remotamente.

documentos com a eliminação do envio de faturas para revisão e
aprovação e da necessidade de espaço de armazenamento físico.

• Melhore a produtividade com a redução dos tempos de
preparação de faturas, aprovação gerencial, atendimento a
consultas de fornecedores e processamento de retaguarda em CP.

• Exiba as trilhas de histórico de auditoria. Com o gerenciamento
on-line de todas as informações de backup de uma determinada
transação de CP, as empresas obtêm um processo de auditoria
mais eficiente e preciso. As solicitações de faturas para
auditoria e seus respectivos backups são tratados por meio do
autoatendimento on-line.
auditorias com falhas ou problemas de inconformidade.

• Melhore as métricas e o monitoramento de desempenho.
Dados em tempo real facilitam a melhoria contínua de processos.
Referências como custo por fatura ou custo por item de linha de
fatura são rastreadas facilmente.

• Aumente o controle e a visibilidade. Políticas de controle,
como segregação do processamento de faturas e tarefas de
manutenção de fornecedor, podem ser aplicadas por meio de
fluxos de trabalho automatizados. A área de CP obtém uma clara
visão dos processos, o que pode ajudar a prevenir e detectar
perdas devidas a fraudes.

Sobre a Kofax
A Kofax® plc (LSE: KFX) é líder no fornecimento de software e
soluções inovadores para a automação inteligente de captura e
processos para First MileTM da interação com clientes, uma etapa
essencial para o negócio. Essas interações começam com os
sistemas de interação de uma organização, que geram
comunicações de clientes com alto teor informativo e em tempo real
e representam uma conexão essencial para os sistemas de registro,
que são normalmente aplicativos corporativos rígidos e de grande
escala, com pouca capacidade de adaptação a tecnologias mais
recentes. O sucesso na First Mile pode melhorar muito a experiência
dos clientes de uma organização e proporcionar redução significativa
dos custos operacionais, aumentando a competitividade e
promovendo o crescimento e a lucratividade. O software e as
soluções da Kofax oferecem retorno rápido sobre o investimento a
mais de 20.000 clientes, como prestadores de serviços financeiros,
seguradoras, órgãos públicos e prestadores de serviços de saúde e
de terceirização de processos de negócios, entre outros mercados.
A Kofax oferece esses produtos em suas próprias estruturas de
vendas e serviços e em uma rede global de mais de 800 parceiros
autorizados em mais de 75 países, nas Américas, Europa, no Oriente
Médio, África e Ásia-Pacífico.
Para obter mais informações, visite www.kofax.com.

• Reduza tempos de ciclo para obter um maior nível de satisfação
dos clientes internos e externos e maximizar o fluxo de caixa. Os
pagamentos imediatos possibilitam descontos por antecipação,
eliminam as taxas por pagamento em atraso e reduzem a
probabilidade de duplicidade de pagamento em função do reenvio
de faturas vencidas por fornecedores.

• Evite a perda ou o arquivamento incorreto de documentos. As
faturas são capturadas on-line imediatamente, de modo que nunca
haverá casos de perda ou arquivamento incorreto. A cópia, o envio
por fax e o reenvio de faturas são eliminados.
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