Kofax

SupplierExpress

Reduz os Custos do Processo de AP referente à
Captura/Inclusão de Faturas e de Interação com o
Fornecedor

O Kofax SupplierExpress é um
aplicativo exclusivo que oferece
eficiência e eficâcia de classe
mundial, além de aperfeiçoar o ROI
da automação do processo de AP.

Um processo eficiente de Contas a Pagar (AP) minimiza o trabalho de
escritório associado à captura e inclusão de faturas. Os níveis e custos
do serviço de Contas a Pagar também sofrem o impacto das perguntas
dos fornecedores com relação ao recebimento das faturas, à data de
pagamento esperada, às alterações de informações de conta e outros.
O Kofax SupplierExpress™ é um portal de auto-serviço de AP para
fornecedores que aumenta a produtividade da área de Finanças e a
satisfação do fornecedor. Ao reduzir os custos de captura e inclusão de
faturas, o Kofax SupplierExpress também diminui os custos ao automatizar
as perguntas rotineiras, facilitando a comunicação e fornecendo autoserviço de manutenção das informações de conta do fornecedor.

Automatiza a Submissão de Faturas
O auto-serviço de submissão de faturas reduz significativamente os custos para
fornecedores e compradores. Os fornecedores eliminam os custos, o trabalho
e os atrasos associados à impressão e envio das faturas. Os fornecedores
também eliminam o risco de atrasos no pagamento devido a atrasos no
recebimento das faturas. E eles podem ter certeza de que seu objetivo
primário foi alcançado: recebimento imediato, confirmado, de suas faturas pelo
comprador Os compradores eliminam os custos de manter salas de expedição
para receber, tratar, classificar e escanear faturas. E como benefício adicional,
tanto o fornecedor como o comprador obtiveram faturas mais corretas, ao
mesmo tempo em que reduziram o impacto ao meio ambiente.

Folheto do Pedido de Compra
Os fornecedores submetem as faturas fazendo o upload de um
arquivo PDF e inserindo informações básicas, economizando dinheiro
e tempo, tanto para o fornecedor como para o comprador.

Os fornecedores podem tirar suas dúvidas com relação à situação de
suas faturas a qualquer momento.

Os fornecedores podem transformar os Pedidos de Compras (POs) em
faturas, utilizando dados extraídos diretamente dos POs dos compradores. O
Folheto do PO elimina a necessidade do AP de ajustar faturas manualmente.
O Folheto do PO permite que os fornecedores gerem faturas com maior
exatidão e economizem tempo e dinheiro para os compradores.

Auto-Serviço de Perguntas

Gerenciamento

Estudos mostraram que a equipe de AP pode despender até 30%
de seu tempo lidando com perguntas básicas dos fornecedores,
como por exemplo, sobre a situação do pagamento. Com o
Kofax SupplierExpress, os fornecedores podem tirar suas dúvidas
on-line, em tempo real, sobre situação da fatura, pedido de
compra e detalhes de pagamento. Isso elimina a necessidade
dos fornecedores esperarem que alguém responda um e-mail ou
uma chamada telefônica, economizando vários ciclos de tempo
para obter informações básicas sobre situação.

Comunicação aperfeiçoada entre comprador-fornecedor melhora
o fluxo de faturas e reduz tempos de ciclo. Consequentemente,
a área de Finanças pode evitar penalidades devido a atraso
no pagamento, obter mais descontos devido a pagamentos
adiantados e gerenciar o dinheiro de forma mais eficiente.

Facilita Comunicações Relacionadas a Transações
Discrepâncias são inevitáveis. Os métodos tradicionais
de comunicação como e-mail ou chamadas telefônicas
são ineficientes, não fornecem uma trilha de auditoria de
comunicação entre comprador/fornecedor e a informação
normalmente está disponível apenas para as duas pessoas
imediatamente envolvidas. Com o serviço de mensagens do
Kofax SupplierExpress, toda a comunicação entre o comprador
e o fornecedor é rastreada e disponibilizada para as pessoas
apropriadas nos dois lados da interação comprador/fornecedor. A
comunicação fica permanentemente associada à transação em
questão. A comunicação aperfeiçoada do Kofax SupplierExpress
resulta em aumento da produtividade, rapidez e exatidão na
solução das discrepâncias, pontualidade do pagamento e total
responsabilização com o histórico registrado das comunicações
relacionadas às transações.

Construido para Facilitar a Adoção e o Uso
O Kofax SupplierExpress foi desenvolvido com os objetivos de
automatizar a captura e a inclusão de faturas, e de oferecer autoserviço para perguntas de rotina da comunidade comprador/
fornecedor. A interface de usuário do auto-serviço, baseada na
web, do Kofax SupplierExpress foi projetada para ser simples e
fácil de usar, tanto pelo comprador como pelo fornecedor.
Destinada a servir para todos os fornecedores, fornecendo
informações de situação de todas as faturas – em papel e
eletrônica, baseada ou não em PO – o Kofax SupplierExpress é
uma solução completa, de baixo custo e fácil de implantar, para
a interação essencial com o fornecedor.

Otimiza a Interação Comprador-Fornecedor
O Kofax SupplierExpress automatiza a interação comprador/
fornecedor, reduzindo assim o trabalho tanto do fornecedor
como do comprador. Os dois se beneficiam com o acesso
fácil e aperfeiçoado, com a maior visibilidade do processo de
pagamento e com a melhoria da comunicação.
• Custos do processo de AP reduzidos.
Maior produtividade para Contas a Pagar.
Custos de captura e inclusão de faturas mais baixos.
Custos e tempo associados à solução de disputas reduzidos.
Custos e tempo associados à atualização de informações de
conta do fornecedor reduzidos.
• Tempos de ciclo de processamento de faturas mais rápidos resultam
em menos penalidades devido a atraso no pagamento e aumentam
a captura de descontos devido a pagamentos adiantados.
Adoção fácil.
Melhora o ROI da automação do processo de AP.

• Recebe faturas imediatamente e com exatidão, eliminado
atrasos e erros na transmissão em papel.
• Assegura solução de discrepâncias oportuna, evitando atrasos
na aprovação.
• Fornece a base para inovação em prazos de pagamento e
descontos.
• Melhora o serviço para a comunidade de fornecedores.

Uma Solução Hospedada, Pré-Paga
O Kofax SupplierExpress é hospedado pelo Kofax, tornando a
introdução mais fácil para os compradores com um portal do
fornecedor e evitando a complexidade associada às soluções
locais.
• Elimina a implementação up-front e projetos de atualização
muito longos.
• Elimina o gasto de capital up-front para hardware e software.
• Elimina os custos contínuos de suporte, manutenção e
administração.
• A Kofax garante a disponibilidade, a confiabilidade, a
escalabilidade e a segurança do sistema.

Disponível para instalação local ou hospedada.
Entre em contato com a Kofax para obter mais detalhes.

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 mais informações, visite www.kofax.com.
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