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•

Bogføringsservice –
til kontering af klient bilag
Optimer Jeres forretningsprocesser og opnå tidsbesparelse, fleksible
arbejdsgange for håndtering af klientbilag såvel papir som elektroniske,
dataintegritet, sikkerhed og fuldt revisionsspor.

Forestil dig denne proces!
Du scanner din klients bilag, får dem automatisk tolket og tilknyttet konteringsforslag pr.
bilag, samt afstemt banken, hvorefter informationerne automatisk sendes videre til dit eget
økonomisystem, hvor den endelige bogføring sker.
Dette er nu muligt med løsningen ScanSolutions

Bogføringsservice

Hvordan fungerer det !
Med ScanSolutions Bøgføringsservice kan du scanne og tolke dine klienters bilag, salgsfaktura, købsfaktura,
og lønbilag. Papirbilag scannes og de elektroniske bilag der kommer via email importeres automatisk.
Banken afstemmes automatisk ud fra indlæste bankudtog.
•

På faktura tolkes de nødvendig nøgleværdier:
o Købsfaktura – Cvr. nummer, dato, beløb.
o Salgsfaktura – navn, adresse, beløb, dato osv.

•

På lønbilag tolkes kontotekst og beløb

•

Bankkonti afstemmes og afvigelser vises.

De tolkede nøgleværdier anvendes til bogføringen og kender vi bilaget fra tidligere, kan vi knytte de tidligere
konteringsinformationer automatisk.
Afstemning af banken mod det indlæste bankudtog, der vises automatisk når fakturaen vises på skærmen i
bogføringsbilledet.
ScanSolutions Bogføringsservice tilbyder også indlæsning af kreditor- og debitorkartotek samt kontoplan pr.
bogførings Klient.
Systemet opbygger en database, der anvendes til automatisk forslag af kontering ud fra konteringsinformation fra de to sidste konteringslinjer på den pågældende klients kreditor eller debitor.
Der kan også søges i kontoplan for valg af anden kontering og den foreslåede kontering kan ændres.
Efter behandling af klient bilag generes automatisk bogføringslinje til indlæsning i Jeres økonomisystem.
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ScanSolutions Bogføringsservice – processen.
Scanning af klient bilag og import af elektroniske bilag via email, samt validering
•
•

Klient bilag scannes hos revisor eller klienten scanner selv bilag og sender dem via email.
Elektroniske bilag som pdf, xml o.a. sender klienten til en specifik email adresse hos revisor, hvorfra
bilagene importeres.

•

Bilagene tolkes automatisk og de
tolkede data vises i Validering.

•

Under validering af de tolkede
bilag og informationer, er det muligt
at slå op på klientens kunde og
leverandør data samt kontoplan.

Kontering:
Når de tolkede data er valideret, kan konteringen ske. Kender vi bilaget fra tidligere, samme
leverandør/kunde, får vi automatisk et forlag til kontering. Er det et bilag vi ser for første gang på denne
kunde / leverandør, vil vi manuelt indtaste konteringen.

•
•

•

Flere konteringslinjer på samme bilag
er også muligt.
ScanSolutions Bogføringsservice
overfører posteringslinjer til Jeres
økonomisystem.
Bogføring og posteringen sker i
Jeres økonomisystem.

Elektronisk bilagsarkiv:
Det er muligt at fremfinde og søge på de enkelte klienters bilag.
En service for klienterne og måske en ekstra indtægt for Jer. I vil kunne tilbyde at klienten kan tilgå sine egne
bilag via en portal hos Jer.
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Fordele ved anvendelse af Bogføringsservice:
Tidsbesparelse
Bilagene scannes og tolkes hurtigt. Elektroniske
bilag, PDF, XML o.l. importeres og følger de
scannede bilag i samme proces og arbejdsgang.
Fleksibel arbejdsgang
Mulighed for opdeling af arbejdsopgaverne og
frigørelse af ressourcer til andre opgaver.
Eksempelvis kan scanning ske i en afdeling,
verificering af de tolkede data i en anden, hvorefter
Bilagene er klar til bogføring hos Bogholder.
Reducerede omkostninger
Automatisk sortering, klassificering og tolkning
reducerer behovet for omkostningstunge
medarbejder ressourcer.
Elektronisk arkiv
De scannede bilag gemmes i et elektronisk arkiv. Dette arkiv kan anvendes som internt klient arkiv, eller det
kan stilles til rådighed for klienterne via en Portal, som en ekstra service.
Færre fejl
I forhold til den manuelle håndtering af bilag, indtastning og bogføring er der i den automatiske løsning færre
fejlmuligheder.
Mindre risiko, revisionsspor
ScanSolutions Bogføringsløsning giver en præcis og pålidelig tolkning af data og klassificering af bilagene,
så de giver grundlag for korrekt bogføring og arkivering. Alt kan fremfindes og følges med revisionsspor på
grund af de korrekte nøgledata samt sikkerhedsregler.

Kofax´s verdensførende klassificerings og
tolkningsteknologi
genkender hvert enkelt dokument, ud fra tekst og billeder, logo osv.
Når dokumenttypen er genkendt tolkes de ønskede data, der
valideres og eksporteres til det bagvedliggende økonomisystem hvor
den endelige bogføring godkendes.
Kontakt os for en snak om de muligheder der kan være interessante for din virksomhed.
Vi er altid klar til en uforpligtende snak om dine udfordringer:
•
•
•
•
•
•
•

Scanning af Klient bilag
Digital Posthåndtering
Faktura scanning og tolkning
Digitalt arkiv med automatisk indeksering
Adhoc scanning og tolkning
Datafangst via Mobil, Smartphones o.l.
Specialløsninger der lige dækker dit behov.
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