COMO ENCONTRAR RECEITA NO SEU
PROCESSO DE AUTOMAÇÃO DE CP
Embora o aumento de vendas seja um objetivo natural para
melhorar os resultados, é possível encontrar receitas
consideráveis na otimização da automação de contas a pagar
(CP). O aprimoramento de fluxos de trabalho em cada etapa

importante reduz os custos da intervenção
manual, além de aumentar os descontos por pagamento
antecipado. Veja a seguir as maneiras como a sua empresa pode
implementar as melhores práticas de CP do setor.

VOCÊ ESTÁ ACOMPANHANDO OS MELHORES DO SETOR?
CUSTO PARA PROCESSAR UMA
FATURA
OS MELHORES DO SETOR

TEMPO PARA PROCESSAR UMA
FATURA

$3.34

MÉDIA DO SETOR

4.1 DIAS

90%
47%

6.1 DIAS

$6.29

RETARDATÁRIOS

TAXA DE OBTENÇÃO DE
DESCONTOS POR
PAGAMENTO ANTECIPADO

$16.67

18%

16.3 DIAS

PROMOVA AUTOMAÇÃO DE CP VOLTADA PARA A ACELERAÇÃO
Captura e
transformação
multicanal
Use uma solução que
captura imagens de faturas
de alta qualidade de vários
canais, incluindo correio, fax,
e-mail, web e captura
móvel.

Validação/
entrada

Aprovação/
escalonamento

Crie informações prontas
para processamento com
nível zero ou muito baixo de
redigitação usando uma
solução automatizada que
minimiza a intervenção
humana nas faturas.

Direcione as faturas
automaticamente para
aprovadores e acione
escalonamentos com
critérios fáceis de configurar,
como limites de pagamento
e datas importantes.

Conformidade

Agende os pagamentos

Use uma solução automatizada
para reforçar a conformidade,
garantindo que cada fatura seja
acompanhada, rastreável e
auditável.

Obtenha mais descontos de
fornecedores por pagamento
antecipado usando a automação
para reduzir o tempo de
processamento.

VOCÊ SABIA?

52%

APENAS

das empresas ainda
usam faturas
2
em papel
As
empresas
constataram
reduções de até

28%

das empresas não usam
reconhecimento óptico
1
de caracteres

das empresas usam um
1
portal de fornecedores

83%

no tempo de aprovação de faturas
após a implementação da
3
automação de CP

76%

MAIS DE

MAIS DE

40%

das empresas obtêm menos de
10% dos descontos por
pagamento antecipado
1
disponíveis

QUER SABER MAIS?
As soluções de automação de CP da
Kofax oferecem a melhor visibilidade, o
maior controle, eficiência e a melhor
gestão de caixa do setor.
Twitter.com/Kofax

www.kofax.com/ap

Linkedin.com/company/Kofax

facebook.com/Kofax.inc
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