DIGITALIZACE FAKTUR
A P✘EPRAVNÍCH DOKUMENT✙
VE SPOLEC✚ NOSTI
EWALS CARGO CARE
„S výrazným r✎stem po✏tu realizovaných p✑eprav se proces
zpracování p✑íchozích papírových dokument✎ stával neúnosným. Stáli jsme p✑ed
rozhodnutím navýšit naše personální a skladovací kapacity, nebo zavést kompletn✒ digitální
zpracování faktur a dokument✎. Protože chceme pracovat efektivn✒ a dále r✎st, bylo naší
samoz✑ejmou volbou zahájení digitalizace.“
p✓ibližuje výchozí situaci Tomáš Hudec

✆nan✁ní ✄editel spole✁nosti EWALS CARGO CARE

Klient

Výchozí situace práce s papírovými dokumenty k p✡epravám
ve spole☛nosti EWALS CARGO CARE byla neradostná:

eské zastoupení nadnárodní
logistické spole✁nosti EWALS CARGO CARE
denn✂ realizuje stovky p✄epravních zakázek
a od svých partner☎, jednotlivých dopravc☎, obdrží
více než 400 faktur. Spole✁n✂ se souvisejícími
p✄epravními doklady je do ✆rmy denn✂ doru✁eno
i p✄es 6 000 papírových dokument☎ v r☎zných formátech.
Spole✁nosti EWALS CARGO CARE se již n✂kolik let
v ✄ad✂ da✄í meziro✁n✂ zvyšovat po✁et p✄epravních
zakázek o desítky procent. To s sebou nese i neustálé
navyšování po✁tu zpracovávaných papírových dokument☎.

P✝ehled ✝ešení
Klient: EWALS CARGO CARE spol. s r.o.
Obor: logistika
Funkce: digitalizace, vyt✂žení dokument☎, archivace
Produkty a ✞ešení: Kofax, dokoniCASE
Po✟et zpracovávaných dokument✠: 6 000+ denn✂
Návratnost ✞ešení: nejvýše 5 let

Dva obrovské sklady
plné faktur a dokument☎.

Manaže☞i zatížení papírováním
namísto získávání nových zakázek.

P☞etížené odd✌lení fakturace,

obtížn✂ dohledávající chyb✂jící dokumenty.

Zbyte✍né chyby a prodlení
p✄i fakturaci.

Hodiny práce denn✌

v✂nované ob✂hu papírových dokument☎.

Z následného tendru vyšla vít✔zn✔ práv✔ nabídka ✕rmy Konica Minolta založená na kompletn✔
digitálním zpracování všech faktur a dokument✖ k p✓epravním zakázkám. Jedinou manuální
✗inností nyní z✖stává ozna✗ení všech p✓íchozích dokument✖ štítky s ✗árovými kódy, které
jednozna✗n✔ identi✕kují faktury a související dokumenty. Po zkompletování dokumentace
k jednotlivým p✓epravním zakázkám jsou veškeré papírové dokumenty naskenovány speciálními
dokumentovými skenery, které si dokážou poradit s r✖znými typy p✓edloh v✗etn✔ odlišných formát✖,
rozdílné kvality papíru a podobn✔.

Nasazení um✎lé inteligence
Pro digitalizaci skenovaných dokument☎ využívá
spole✁nost EWALS CARGO CARE systém pro
podporu automatizace zpracování dokument☎,
vyt✄žování dat, s prvky um✄lé inteligence. Systém
sdružuje související dokumenty, rozpoznává jejich
obsah, validuje jej a získaná data p✂edává k dalšímu
zpracování. Použitý systém na naskenovaných fakturách rozpoznává jednotlivá pole (dodavatele, ✁íslo
objednávky, jednotlivé položky a ✍nan✁ní ✁ástky)
a vyhodnocuje úsp✄šnost zpracování. Pokud jsou
n✄které údaje ne✁itelné nebo nedokonale

rozpoznané, vyžádá si systém asistenci obsluhy
pro jejich správnou identi✍kaci. Po digitalizaci
a rozpoznání obsahu jsou dokumenty p✂edány
do implementovaného DMS systému,
který zajiš✏uje jejich další zpracování ve ✍rm✄.
Tedy schvalování a následnou archivaci, fyzicky
jsou již archivovány pouze faktury. Další dokumenty
související s p✂epravními zakázkami se po t✂ech
m✄sících skartují. Dlouhodob✄ se tak skladují jen
desítky šanon☎, nikoliv rozm✄rné krabice
se stovkami tisíc list☎ papír☎.

„Digitalizace faktur a dokument✠ k p✡epravním zakázkám zkrátila dobu zpracování doru☛ených
dokument✠ o n☞kolik hodin denn☞. Nyní víme o každém dokumentu a dokážeme dohledat doklady
ke všem zakázkám. Rychle zjistíme, když nám n☞který z podklad✠ chybí a je nutno jej od partnera
vyžádat. ✌ešení od Konica Minolta nám také vytvo✡ilo podmínky pro plnou elektronickou fakturaci,
na jejíž implementaci aktuáln☞ pracujeme.“
hodnotí projekt digitalizace Tomáš Hudec
✍nan✁ní ✂editel

spole✁nosti EWALS CARGO CARE

Výhody realizovaného ✑ešení
Archivace dokument✞
Po n✄kolikam✄sí✁ní implementaci spo✁ívající v novém nastavení procesu ob✄hu papírových
dokument☎ a nastavení systém☎ za✁ala spole✁nost EWALS
CARGO CARE využívat ✂ešení
od Konica Minolta k digitalizaci
n✄kolika tisíc dokument☎ denn✄.
P✂ínos systému je patrný hned
v n✄kolika oblastech:

Digitalizace všech nových dokument☎ a jejich
uložení v DMS systému.

Systematizace work✟ow

Okamžitý p✂ehled o každém dokumentu.

Elektronická fakturace
Systém je p✂ ipraven k p✂echodu na ✁ist✄
elektronickou fakturaci.

Dohledatelnost
Pro ú✁etnictví, audit a další kontroly jsou vždy
k dispozici pot✂ebné dokumenty.

Optimalizace proces✞

Nové procesy využívající digitalizaci jsou výrazn✄
rychlejší a efektivn✄jší.

Digitalizace podporuje r✆st ✝rmy

„

Spole✁nost EWALS CARGO CARE plánuje i další rozvoj digitaliza✁ního ✂ešení, p✂edevším jeho
využití pro všechny dodavatelské faktury (provozní i režijní) a vystavování faktur nejv✄tších
dopravc☎ na základ✄ dodaných podklad☎ k realizovaným p✂epravám.
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