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> Beperk de manuele data-input tot één handeling 

> Verklein uw archiefruimte 

> Maak minder copies ^ 

> Vermijd opzoekwerk 

> Link verwante documenten aan elkaar 

> Lokaliseer elk document in een oogwenk 

> Vermijd intern transport en verlies van documenten 

> Herleid het risico op fouten tot een minimum 

> Behoud een helder overzicht 

> Bespaar veel tijd 

> Vergroot uw efficiëntie en uw rendement 
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ARCO INVOICE 
Welkom in de toekomst, welkom in het Arco-tijdperk 

Een binnenkomende factuur openen, sorteren, inbren
gen, verwerken, opvolgen, controleren en afwerken, 
slorpt kostbare tijd op. Vermenigvuldig dit met het 
aantal facturen dat uw bedrijf per jaar ontvangt en u 
komt op een indrukwekkende hoeveelheid adminis-
tratiewerk dat een kapitaal kost. IVIet Arco Invoice 
herleidt u dit tot een minimum, omdat het scannen 
van de factuur de enige manuele handeling is die nog 
overblijft; alle overige handelingen gebeuren automa
tisch. Arco Invoice is kant en klaar implementeerbaar 
en vereist slechts een eenmalige, minimale inves
tering die na verloop van tijd de verwerkingskosten 
van uw facturen tot een vierde herleidt en op termijn 
garant staat voor extra rendement. 

Efficiënte instroom en captatie 
Met het scannen van uw papieren inkoopfacturen hebt u 
de enige manuele handeling die nog vereist is, uitgevoerd. 
De intelligente OCR-technologie herkent en registreert 
alle velden: leveranciersgegevens, bedrag, factuurnum-
mer, datum, bestelnummer, refertenummer,... Bijkomende 
velden toevoegen, is ook mogelijk. Deze factuurherkenning 
bevat een meervoudig controlesysteem en is toepasbaar op 
meerdere talen. Bij elektronische facturen (volgens de EDI-
standaard) worden de gegevens automatisch gecontroleerd 
en ingevoerd. IVIet als gevolg dat zelfs manueel scannen 
overbodig wordt. 

Eenvoudige organisatie van het werk 
Arco Invoice stelt goedkeurders voor op basis van de 
organisatie van uw bedrijf. Uiteraard kan u hierbij ingrijpen 
en zelf goedkeurders selecteren. Zo ligt de verdeling van het 
werk vast en beperkt u het aantal medewerkers tot het strikt 
noodzakelijke. 

Vlot goedkeuringsproces 
Alle betrokken medewerkers ontvangen een bericht per mail. 
Die mail kan betrekking hebben op één of op een aantal 
verwante facturen. Afhankelijk van zijn taak, kan elke mede
werker de vereiste handelingen snel en eenvoudig uitvoeren: 
documenten toevoegen, de goedkeuring uitstellen of weige
ren en daarbij de reden opgeven, de factuur doorverwijzen 
naar een collega, of de factuur goedkeuren. 

Verwerking volgens de regels van het huis 
Elk bedrijf heeft zijn eigen manier van werken: met of zonder 
bestelbon, één of meerdere goedkeurders, per land een 
andere verantwoordelijke, enzovoort. IVIet Arco Invoice kan 
u de verwerking van de facturen (de routing) laten verlopen 
volgens de afspraken en methodes die in uw bedrijf gelden. 

Eenvoudige integratie met uw bestaande 
boekhoudpakket 
Arco Invoice werkt probleemloos samen met uw ERP- of 
boekhoudpakket. Indien u dat wenst, kan u Arco het registra
tieproces van de facturen laten overnemen, of de interactie 
met het ERP-systeem volledig optimaliseren. Zo kan het 
boeken en betaalbaar stellen van facturen volledig automa
tisch verlopen. 

Volledige controle en veiligheid 
Met Arco Invoice hebt u permanent een overzicht op alle 
lopende zaken. Zo kan u opzoekingen uitvoeren en resultaten 
opvragen via een overzichtelijk exceldocument. U bepaalt 
zelf wie toegang heeft tot de facturen, wie volmacht heeft om 
ze goed te keuren en wie de configuratie van het systeem 
mag bijwerken. Van alle acties kan u een complete historiek 
opvragen, die per factuur elke stap toelicht, van scanning tot 
betaling. 

Arco Invoice op maat 
Met Arco Invoice legt u de basis voor tal van toepassingen 
die digitaal documentenbeheer u te bieden heeft. Vraag naar 
meer info over de integratie van Document Management of 
Legal Store, de mogelijkheid om Arco Invoice te outsourcen 
bij Arco, of de uitbreiding naar andere toepassingen, zoals 
DocRoom en Arco Routing. 
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Wilt u meteen een concreet voorstel voor een betere papierstroom binnen uw bedrijf? 

015 28 90 30-info@arco.be '^ 
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