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PREDSTAVITEV

APSPlus EasyDox

Pozabite na pretipkavanje računov
.. Proces obdelave računov in vhodne pošte lahko zdaj racionalizirate. Podjetje APS Plus je namreč letos uvedlo storitev EasyDocs
portal za upravljanje z vhodnimi in izhodnimi računi ter ostalo dokumentacijo ..

Pretvorba vhodnih računov iz papirne v elektronsko obliko je preverjeno najboljša praksa, a
kaj, ko bo določen del računov še vedno ostal v
papirni obliki. In vse te račune je treba pravočasno dostaviti računovodstvu, tu pa lahko nastane težava. Kaj zdaj?

Manj časa, manj stroškov
Pa pojdimo lepo od začetka. Pretipkavanje
podatkov iz dokumentov, prejetih v papirni ali
PDF obliki, z uporabo EasyDox portala v vaš
informacijski sistem ni več potrebno. Rešitev
omogoča tudi preprosto potrjevanje (likvidacijo) računov, po potrditvi pa lahko, če želite,
vaš računovodski servis prevzema račune s
portala za potrebe knjiženja. S tem ni več potrebe po fizičnem dostavljanju računov ali
pošiljanju prek e-pošte vašemu računovodskemu servisu. Tako nikoli več za to opravilo
ne boste izgubljali svojega dragocenega časa. Računovodja lahko potrjene račune na

portalu EasyDox enostavno prenese v svojo
aplikacijo, spet brez pretipkavanja podatkov,
in takoj začne s knjiženjem.
Prednost rešitve EasyDox je predvsem, da odpravlja stroške, povezane s skeniranjem, opremo, vložiščem in hrambo papirne dokumentacije, na drugi strani pa tako podjetju kot računovodstvu prihrani čas, vse to pa je korak naprej v
smeri brezpapirnega poslovanja.

EasyDocs je primeren
za vse vrste računov

Prejete vhodne račune v papirni obliki poskenirate in naložite na EasyDox portal. Račune v PDF
obliki, ki ste jih prejeli po elektronski pošti, enostavno odložite na portal. Račun lahko tudi slikate s svojim pametnim telefonom in ga pošljete
po elektronski pošti na dogovorjeni elektronski
naslov. APS Plus odložene dokumente obdela in
vse potrebne podatke iz računa prepiše v e-račun po e-slogu (PDF, XML in ENV). APS Plus jam-

či visoko natančnost prepisovanja podatkov,
storitev pa je primerna za vse vrste računov, tudi tistih, ki jih prejmete iz tujine.

Ključne prednosti rešitve EasyDocs:
• Račun lahko pregledate tudi izven svoje pisarne in ga potrdite s svojo mobilno napravo.
Potreben je samo dostop do interneta.
• Pripravljen e-račun preprosto uvozite v svoj
informacijski sistem.
• Skrajšanje časa in zmanjšanje stroškov, povezanih z vnašanjem podatkov in potrjevanjem
računov.
• Ni fizičnega ali elektronskega prenašanja računov vašemu računovodskemu servisu.
• Možnost vpogleda v vso dokumentacijo na
portalu 24/7, ne glede na vašo lokacijo. Vsi računi so hranjeni v varnem arhivu APS Plus, do
njih je možno kadarkoli dostopati preko spletnega brskalnika. 
(P. R.)
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