Spar tid på
fakturahåndteringen
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Nova

Effektivisér økonomifunktionen og spar tid
Vi præsenterer dig løsningen Nova, der er designet til at håndtere
informationer og de daglige processer omkring kreditorbilag, fra
modtagelse, workflow, arkivering og til søgning – på en enkel måde.
En tilgang, som hjælper dig og dine medarbejdere til øjeblikkelig
adgang til de nødvendige informationer, og som sparer
medarbejdere for værdifuld tid.
DOKIT kan i samarbejde med Canon håndtere processerne i
bogholderiet ved at kombinere ekspertise inden for
forretningsprocesser med førende løsninger.
Du kan få værktøjer til at tilføre mere værdi til din virksomhed og
styrke økonomiafdelingen i det daglige arbejde.
Løsninger af denne type er bygget op omkring dine krav og
integreres med jeres nuværende økonomisystem.

600/30

På grundlag af 600 fakturaer om måneden
bruger virksomheder i gennemsnit 30 timer
til manuelt at oprette fakturaer vha.
tekstbehandlingsprogrammer.
[Canon / KAE, 2013]
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“NOVA er nemt for alle, både i økonomiafdelingen og i vores afdelinger. Det er utrolig
overskueligt, både til bogføring, opslag fra C5 og hvis vi skal finde et bilag. Det har
sparet os rigtig meget tid i økonomi.”
Laila Roed, økonomimedarbejder
Danske Stenhuggerier ApS

”Med det nye fakturasystem får eksempelvis alle Gråkjærs projektledere meget nemt
ved at finde priser på tidligere leverancer, og står derfor langt stærkere ved
forhandling om priser på nye leveringer.”
www.dokit.dk
│ IT-Chef,
info@dokit.dk │ Tlf.: 42 42 31 31
Lars Nielsen,

Gråkjær A/S

Skab værdi på bundlinjen
Vi hjælper vores kunder med at få styr på nogle af de typiske
udfordringer ved fakturahåndtering. Fra strømlining af
betalingsprocesser og overblik over fakturering til forenkling af
arkivering og opbevaring tilfører vores løsninger værdi, hvor det er
allervigtigst.

Typiske udfordringer og tidsrøvere ved den
traditionelle fakturahåndtering
Lang behandlingstid af fakturaer
Godkender er optaget, på møder, rejser
eller fraværende på anden vis
Registrering på papir og i økonomisystem
Genfinding af fakturaer i fjernarkiv
Bortkomne fakturaer
Ingen eller minimal digital håndtering (XML)
Rykkergebyr

46%
af virksomhederne bruger
mindst 10 minutter om dagen på
at genindtaste og rette forkerte
fakturaoplysninger.
[Canon / RS Consulting, 2011]
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Udbytte ved optimering af fakturahåndteringen
Økonomi – spar tid, papir og arkivplads
Sikkerhed – ingen fakturaer forsvinder
Integration – til alle økonomisystemer
Fleksibilitet – flere kan behandle fakturaer
samtidig
Overskuelighed – kontrol over alle bilag
Hurtig genfinding - mappestruktur og
fritekstsøgning
Adgang – online tilgang til informationerne
Bedre arbejdsmiljø – mere tid og overskud

En fuldkommen
fakturahåndteringsproces i
bogholderiet
Hvis man kigger overordnet på kreditorbogholderiets processer, kan man ofte
finde frem til, hvordan få ændringer kan medføre store forbedringer for
effektiviteten, gennemsigtigheden og ikke mindst økonomien.
DOKIT løsninger begynder og slutter med dig og hjælper dig med
at gennemføre de nødvendige ændringer i forhold til dine krav.

DOKIT fakturahåndteringsløsningen Nova kan blandt andet integreres med
følgende økonomisystemer:
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Nova komponenterne
Nova Workflow Server
Nova Workflow Server administrerer og registrerer alle bilagshandlinger i den centrale løsning –
såvel hos brugerne. Her opbygges og vedligeholdes det ønskede dokumentworkflow, der kan
defineres organisatorisk og med beløbsgrænser. Nova Workflow Server installeres på en central
server, der håndterer afvikling af data, workflow logik, brugeropsætning, sikkerhedspolitikker og
transaktions-log. Nova sikrer ligeledes dokumentarkivering i overensstemmelse med regnskabsår
og med revisionsspor. Databeskyttelse, sikkert login, log og revisionsspor, backup og
dokumentation.

Nova Workflow Klient
I Nova Workflow Klienten behandler brugeren de tildelte bilag. Bilaget fremvises elektronisk for
brugeren der har følgende muligheder, Godkend, Udsæt, Afvis, Omdel. Arkiverede bilag
fremfindes også i Nova Klienten og kan søges via ”Wildcard”, i tekstindhold eller en række
avancerede søgemuligheder. Brugeren adviseres om nye bilag via en e-mail og Nova Klienten
åbnes direkte ved klik på link heri. Klienten er meget fleksibel og tilbyder høj brugervenlighed via
en let genkendelig Outlook ”look an feel” brugergrænseflade, der også giver brugeren
mulighed for at designe Klientens lay-out efter ”eget ønske” samt definere personlige
genvejstaster, 2-skærmsvisning mv.

Nova PreRegistrering
PreRegistrering er ”Indgangsportalen” for alle typer bilag, her registreres bilagene inden de
sendes i workflow. Med Nova PreRegistrering simplificeres procedurerne omkring modtagelse og
registrering af forskellige bilagstyper, - papirbilag modtaget via post, PDF bilag modtaget via email, XML bilag modtaget via mail / ftp. Bilagsregistreringen kan eksporteres til virksomhedens
ERP-system inden inden det sendes til godkendelse i overensstemmelse med gældende
lovgivning.

Nova Mobil App
I Nova Mobil Klienten kan brugeren godkende egne bilag. Mobil klienten understøtter iOS og
Android enheder og sikrer brugeren hurtig og effektiv tilgang til vigtige informationer. Adgang
via Mobil klienten sker via Nova Workflow klientlicensen.
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Nova PDF-modtagelse
PDF-modtagelse er standardfunktionalitet i Nova. PDF-fakturaer der modtages på e-mail, f.eks.
faktura@xxxxx.dk, sendes automatisk direkte til Nova løsningen – derved spares manuelle
arbejdsgange og dokumentet forbliver digitalt.

Nova XML
Nova XML muliggør modtagelse af XML bilag (oioXML / oioUBL). I Nova XML importeres XML
fielen direkte til Nova og/eller til økonomisystemet – desuden dannes et grafisk billede af bilaget.
Nova XML sikrer effektivitet i bogholderiet da det giver ensartethed i behandlingen af
elektroniske og fysiske bilag. Samtidig spares det manuelle arbejde i forbindelse med åbning af
post, indtastning af data, scanning af bilag og arkivering af bilag. Nova XML understøtter også
modtagelse af bilag via NemHandel. For hvert bilag der modtages i XML-format frem for i
papirformat er der store besparelser.

Nova Kontering
Nova Kontering giver mulighed for at medarbejderne foretager selve konteringen af bilaget
f.eks. i forbindelse med godkendelse af bilaget. Nova Kontering understøtter dimensionsstyring
samt konteringsskabeloner og gør det muligt at kontere bilaget på linjeniveau i et serielt
workflow.

Nova OCR
Nova OCR er en dataafmapningsløsning, der intelligent afkoder informationer fra dokumenter,
f.eks. kreditorbilag. Med Nova OCR kan scannede bilag og bilag modtaget via e-mail/PDF
afkodes for metadata - derved reduceres behovet for manuel indtastning.

Nova Expense
Dette modul til Nova lader medarbejderne tage et billede af en kvittering via en mobil app,
angive påkrævne data så som beløb, valuta, projektnr. mv. og sende til godkendelse. Nova
Expense integrerer problemfrit med Nova fakturahåndtering og kan også anvendes
uafhængigt.
Nova Expense sætter en stopper for papirnusseriet og de manuelle rutiner omkring
udlægshåndtering, effektiviserer bogholderiet og sikrer kontrol hos såvel medarbejder som
virksomhed.
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46 % af virksomhederne
bruger mindst 10 minutter pr.
dag til korrektur af forkerte
fakturainformationer i ERPsystemer - hvoraf 4 % bruger
mere end en time.
Canon/RS Consulting 2011
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