
Od papierowej wersji dokumentu do elektronicznej 
– szybko, prosto i bez ryzyka utraty informacji
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it.captureADD



Oszczędności na każdym dokumencie
Rozwiązania do automatycznego rejestrowania 

dokumentów mają na celu obniżenie wydatków na 

zarządzanie dokumentami biznesowymi, takimi jak 

faktury, zamówienia lub kontrakty; ograniczenie liczby 

błędów do minimum i podniesienie jakości danych, 

a przez to zmniejszenie nakładu ręcznej pracy.

Niestety, nawet dziś nie wszędzie się to udaje. 

Wykorzystanie w pełni inwestycji w rozwiązania do 

zatwierdzania i automatyzacji dokumentów uniemożli-

wia niska jakość danych podczas rejestrowania doku-

mentów i konieczność ręcznych procedur analizowania 

i korygowania błędów. Dzięki nowoczesnemu, efekty-

wnemu i łatwemu w obsłudze oprogramowaniu do 

skanowania dokumentacji takie przeszkody należą już 

do przeszłości. Korzyści dla firmy widoczne są już od 

pierwszego dokumentu.

Koniec z problemami przy wprowadzaniu 
elektronicznych faktur
Ustalanie procedur elektronicznego fakturowania 

z dostawcami może być kosztowne i czasochłonne. 

A gdyby tak wystawiać faktury za pośrednictwem 

poczty elektronicznej z załącznikiem w formacie 

PDF? Załóżmy, że masz gotowy plan przejścia na 

elektroniczne fakturowanie, ale chcesz obniżyć 

koszty jeszcze przed przystąpieniem do tego proce-

su, lub niektórzy z Twoich dostawców nie rozliczają 

się w sposób elektroniczny. W takiej sytuacji 

z pewnością każdy partner biznesowy na świecie jest 

w stanie wysłać Ci faktury pocztą elektroniczną 

w formacie PDF. Oprogramowanie it.captureADD 

potrafi automatycznie odbierać i ekstrahować takie 

faktury, a także tworzyć elektroniczny dokument 

biznesowy w Twoim systemie.

Bezkonkurencyjne, automatyczne 
dopasowywanie dostawców 
Wiele systemów skanujących ma problemy ze zwe-

ryfikowaniem informacji o dostawcy, widniejących 

na fakturze względem ich danych podstawowych 

w systemie ERP. W konsekwencji pracownicy 

muszą ręcznie obsługiwać codzienne transakcje 

rozliczeniowe. Rozwiązanie it.captureADD opiera się 

Szybsza realizacja wyników finansowych dzięki 
automatyzacji procesów wykonywanych ręcznie

Niezawodne procesy cyfrowe

Wiele systemów skanujących nie 
radzi sobie z przetwarzaniem 

faktur w nowych wersjach PDF, przez co 
pracownicy muszą poświęcić dużo czasu 
na analizę i eliminowanie błędów.
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na unikatowej koncepcji automatycznego dopasowy-

wania dostawców z wykorzystaniem integracji z syste-

mem ERP w trybie online. Dzięki temu możesz 

oszczędzić dużą ilość czasu oraz zredukować koszty 

towarzyszące ręcznej rejestracji i szukaniu danych 

podstawowych. To podstawa naszego bardzo wysokie-

go stopnia automatyzacji.

Obsługa nowych wersji dokumentów PDF 
Wiele systemów skanujących nie potrafi przetwarzać 

faktur w nowych wersjach PDF, przez co pracownicy 

muszą poświęcić dużo czasu na analizę i eliminowanie 

błędów. Rozwiązanie it.captureADD obsługuje faktury 

w nowych wersjach PDF, pozwalając firmie odnieść 

oczekiwane korzyści biznesowe.

Zaawansowane rozpoznawanie obrazów
Na co dzień użytkownicy często napotykają trudności 

z rozpoznawaniem obrazów otrzymanych faktur 

w systemach skanujących. it.captureADD przetwarza 

wszystkie faktury w ich oryginalnych kolorach, co 

pozwala uniknąć niezliczonej ilości powtórnego prze-

twarzania faktur, ponieważ użytkownicy nie muszą 

borykać się z konwertowanymi formatami i nieczytel-

nymi dokumentami.

Postaw na automatyzację swojej firmy
Udoskonalone rozpoznawanie obrazów stanowi 

podstawę dalszej optymalizacji procesów skanowania 

i zarządzania. Po włączeniu opcji „Automatyczna 

weryfikacja” it.captureADD  automatycznie rozpoznaje 

faktury w całości i przekazuje je do systemu ERP. 

Opcję automatycznej weryfikacji włączają samodziel-

nie Klienci, dla każdego dostawcy z osobna. 

Niezależnie od tego, czy dokumenty są skanowane czy 

odbierane za pośrednictwem poczty elektronicznej, procesy 

zarządzania i rejestrowania przebiegają dokładnie tak samo.

Główna korzyść dla Twojej firmy
Rozwiązanie it.captureADD oferuje następujące korzyści:

   Możliwość 100% automatyzacji skanowania --> 

rozpoznawania --> rejestracji dokumentów firmowych 

w systemie ERP – bez konieczności podejmowania jakichkol-

wiek działań ze strony użytkownika

   Możliwość wybrania w 100% ręcznego procesu lub kombi-

nacji ręcznego i automatycznego procesu – w it.captureADD 

decyzję podejmujesz sam

   Efektywne i niezawodne przechwytywanie oraz wypełnianie 

dokumentów prawnych, kadrowych lub innych firmowych 

formularzy

   Obsługiwane są dokumenty biznesowe każdego typu

(np. faktury, zlecenia sprzedaży, kontrakty, dokumenty HR, 

deklaracje celne)

   Błyskawiczna weryfikacja online na podstawie aktualnych 

danych zapisanych w systemie ERP, bez procesu ich powielania. – 

it.captureADD informuje użytkownika o statusie dokumentu od razu 

w systemie ERP

   Standaryzacja rejestrowania i wypełniania dokumentów

   Efektywne i jednolite procesy z formalnymi korektami

   Szybkie i proste wdrożenie

   Niski całkowity koszt eksploatacji i szybki zwrot z inwestycji

   Koniec z zagubionymi lub niewłaściwie ulokowanymi doku-

mentami firmowymi

Wdrożenie it.captureADD jest szybkie i bezproblemowe. Brak 

konieczności ustawiania specjalnych plików, prosta instalacja 

oraz konfiguracja, intuicyjny i łatwy w obsłudze dla użytkownika 

interfejs.

it.capture – Quick and Easy

Interpretacja
Automatyczne dopasowanie 
danych z dokumentu do pól 
SAP

Faktury, zamówienia, 
dokumenty HR, umowy, 
deklaracje celne lub każdy 
inny dokument

Ręczna 
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Pakiet do obsługi dokumentów it.document 
handling suiteADD – automatyzacja procesów 
wykonywanych ręcznie
Czy Twój zespół traci zbyt wiele czasu na ręczne 

wprowadzanie dokumentów do systemu, a proces 

zarządzania fakturami jest zbyt powolny i trudno 

go kontrolować? Mamy dla Ciebie rozwiązanie 

– pakiet do obsługi dokumentów o nazwie 

it.document handling suiteADD to zautomatyzowa-

ne, kognitywne rozwiązanie informatyczne, które 

pozwala na zaoszczędzenie co najmniej 60% czasu 

poświęcanego na obsługę dokumentów.

Pakiet składa się z dwóch produktów: it.captureADD 

oraz it.approvalADD. Razem obsługują wiele typów 

dokumentów, takich jak faktury, zlecenia sprzedaży, 

certyfikaty i dokumenty kadrowe. Rozwiązania te 

oparte są na oprogramowaniu automatyzującym 

oraz na Sztucznej inteligencji, co oznacza, że wszys-

tkie wartości w dokumentach są automatycznie 

rejestrowane i klasyfikowane w systemie ERP Twojej 

firmy. Dzięki zastosowaniu Sztucznej inteligencji 

system uczy się z każdym kolejnym obsługiwanym 

dokumentem.

o 60%
szybsza obsługa 
dokumentów

it.document handling suite

it.approvalADDit.captureADDProdukty

Obsługiwane
dokumenty

Implementacja

 Faktury
 Zamówienia / Zgłoszenia zapotrzebowania 
 Zamówienie sprzedażowe / Zapytania ofertowe
 Dokumenty HR 
 Świadectwa zgodności materiału 
 Zapytania o tworzenie danych podstawowych
 Wydatki / Wpływy

Service, On-Premise On-Premise


