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Her Belgede Tasarruf Edin

Otomatik belge tanımlama çözümlerinin amacı; 

fatura, sipariş veya sözleşmeler gibi işletme 

belgelerini yönteme masraflarını azaltmak. Bunu 

yaparken de hataların yüzdesini en aza indirmek 

ve veri kalitesini artırmak, manuel işlerinizi 

azaltacaktır.

Ne yazık ki, bu henüz her yerde, bugün bile 

gerçekleşmiş bir durum değil. Bir belge veya 

otomasyon çözümlerine yapılan yatırımlar, belge 

kaydı sırasında düşük veri kalitesi ve hataları 

analiz etmek ile düzeltmek için manuel süreçlere 

ihtiyaç duyulması sebebiyle, potansiyeli tam olarak 

sağlayamaz. İşte bu noktada it.capture gibi yeni 

nesil, verimli ve kullanıcı dostu çözümler sayesinde 

bu sorunlar artık tarih oldu. İlk belgeden itibaren 

sürecinizin tam potansiyeli gözle görülür hale 

gelecektir.

Hiçbir Engelle Karşılaşmadan 

Elektronik Fatura Makbuzu Girişi 

Tedarikçilerle elektronik faturalaşma rutinleri 

oluşturmak, maliyetli ve çok zaman alıcı olabilir. 

Peki ya PDF ekli bir e-postayla faturalaşmaya ne 

dersiniz? Hali hazırda elektronik faturalaşma için 

bir yol haritanız var ancak maliyetleri azaltmak 

istiyorsunuz veya hâlâ size elektronik fatura 

kesemeyen tedarikçileriniz var. Bu noktada fiziksel 

faturalarınız, tedarikçileriniz tarafından taratılıp 

PDF şeklinde gönderildiği taktirde it.capture bunları 

otomatik olarak alır ve sisteminize uygun şekilde 

elektronik belge haline dönüştürür.

Eşsiz Otomatik Tedarikçi Eşleşmesi

Birçok tarama sistemi, fatura üzerindeki tedarikçi 

bilgilerini doğrulamada sıkıntı yaşayabilir. 

Bunun sebebi, tedarikçiden tedarikçiye ana veri 

yönetiminde veya ERP sistemlerindeki değişiklikten 

kaynaklanır.. Bu engel, günlük fatura akışında 

size büyük oranda iş yükü çıkarır. Oysa it.capture, 

eşsiz otomatik tedarikçi eşleşmesi sayesinde ERP 

sisteminize online olarak entegre çalışır ve büyük 

oranda zaman ve maliyet tasarrufu elde etmenizi 

sağlar.

Manuel Süreçlerinizde Otomasyonu Sağlayarak 
İşinizi Hızlandırın

Güvenilir Elektronik Süreçler

Birçok tarama ve tanımlama 
sistemi, son PDF sürümündeki 

faturaları işleyemiyor. Bu da oluşan 
hataları analiz etmek ve işler hale 
getirebilmek için çok fazla zaman ve 
emek kaybı anlamına geliyor.

100%
tescil ve 
tanımlama



En Yeni PDF Versiyonlarını Destekler

Birçok tarama ve tanımlama sistemi, son PDF 

sürümündeki faturaları işleyemiyor. Bu da oluşan 

hataları analiz etmek ve işler hale getirebilmek için 

çok fazla zaman ve emek kaybı anlamına geliyor. 

it.capture, PDF’in en son sürümlerini destekler, 

çeşitli versiyonlarda gelen belgeleri tanımlar ve iş 

süreçlerinde avantaj elde etmenize yardımcı olur.

Yüksek Seviye Görsel Tanımlama

Çoğu kullanıcı, formatı değiştirilmiş ve okunaksız 

belgelerden kaçınır. Bu da görsel tanımlama 

sistemlerinde kaçınılmaz bir karmaşaya sebep olur. 

it.capture, tüm gelen faturaları orijinal renklerinde 

işler.  Bu da sizi, faturaların yenidenz işlenmesi 

sürecinden kurtarır.

İşletmenizin Otomasyonuna Odaklanın

En iyi tanıma, tarama ve yönetim işlemlerinin 

daha da iyileştirilmesi için temel oluşturur. Eğer 

“Otomatik Doğrulama” etkinse, it.capture gelen 

faturaları %100 tanımlar ve ERP sisteminize 

gönderir. “Otomatik Doğrulama” sistemi her 

tedarikçi için ayrı ayrı veya sadece sizin tarafınızdan 

aktifleştirebilir. İster belge taranmış olsun ister 

e-posta aracılığıyla gönderilmiş, süreç yönetimi ve 

tanımlanması tamamen aynıdır.

İşiniz İçin Sağladığı Temel Avantajlar

it.capture’ın sağladığı avantajları aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz: 

n Belgelerin ERP sisteminiz içine; Taranması -> 

Tanımlanması -> Tescil edilmesi süreçlerinin 

%100 otomasyonunu sağlamak.

n Tamamen manuel olan veya bir kısmı manuel 

bir kısmı otomasyon olan süreçlerinize tamamen 

veya istediğiniz kısmına otomasyon fırsatı. 

it.capture içerisinde süreci istediğiniz şekilde 

tanımlayabilirsiniz.

n Etkili, güvenilir ve legal şekilde tanımlama ve 

belge doldurma.

n Fatura, satış veya alış emri, sözleşme ve İK belgesi 

gibi tüm iş sürecine bağlı belgeleri destekler.

n ERP sistemindeki güncel verilerle eş zamanlı 

olarak online belgeleri tescil eder. Herhangi bir 

şekilde çifte veri yaratılmasına sebep olmaz.

n Belgelerin dosyalanması ve tescil edilmesi 

sürecinde standart oluşturulması.

n Resmi revizyonlarla birlikte etkili ve bir standardı 

olan süreçler.

n Hızlı ve kolay kurulum.

n Düşük TCO, yüksek ROI.

n Şirket dosyalarının kaybolması veya yanlış 

yerleştirilmesi gibi süreçlerin ortadan kalkması.

it.capture’ın kurulumu hızlı ve kolaydır. Özel 

dosyalar için fazladan konfigürasyon istemez. Basit 

kurulumunun yanı sıra kullanması kolaydır ve  

kullanıcı dostu bir bir yazılımı vardır. 

it.capture – Hızlı ve Kolay

Gelen veriyi otomatik olarak 
SAP içinde belgeler.

Manuel 

Self-Learning

Otomatik

Belge Yaratım

için hazır durumda
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60%
Belge yönetiminde 
zaman tasarrufu 

it.document Handling Suite:

Manuel İşlemlerinizi Otomatik Hale Getirin

Ekibiniz, belgeleri sisteminize manuel olarak girmek 

için çok fazla zaman harcıyor veya fatura yönetim 

süreçlerinizde hız ve kontrol eksiğiniz varsa, size 

en uygun çözüme sahibiz. it.document Handling 

Suite; otomasyon sağlayan, bilişsel ve teknoloji 

temelli bir çözümdür. Bu çözüm, belge yönetiminde 

harcadığınız zamandan en az %60 tasarruf etmenizi 

sağlar.

Suit; it.capture ve it.approval olmak üzere iki ürün 

içerir. Bu çözümler; faturalar, satış siparişleri, İK 

belgeleri, sözleşmeler, gümrük beyannameleri gibi 

belgeleri kapsar. Robotic yazılımlar ve yapay zeka 

teknolojilerini temel aldığı için, belgelerin içerdiği 

tüm değerleri ERP sisteminize kaydetmeyi ve 

kategorileştirmeyi otomatik olarak yapar. Yapay zeka 

sayesinde bu sisteme ne kadar belge girilirse o kadar 

etkili ve akıllı hale gelir.


