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ABBYY FlexiCapture 
pro zpracování faktur



ABBYY FlexiCapture for Invoices je připravené řešení automatizace vstupu faktur 
v moderních organizacích. V návaznosti na uznávanou platformu pro digitalizaci 
ABBYY FlexiCapture bylo řešení navrženo pro finanční ředitele a účetní 
profesionály tak, aby jim napomáhalo k vyšší efektivitě a produktivitě jejich 
každodenní práce. 
Software automaticky získává obrazy dokumentů ze skenerů, souborů, e-mailových serverů i z knihoven Microsoft® 
SharePointu, optickým rozpoznáváním znaků vytváří text pro vyhledávání a nabízí také možnost přidat metadata. 
Výsledná data ukládá přímo do síťových složek nebo různých systémů pro ukládání a správu dokumentů, a to ve 
formátech prohledávatelných PDF, XML dat nebo souborů Microsoft Office.

AutomAtIzoVAné 
zprACoVání FAktur

Výhody pro moderní účetní oddělení

ABBYY FlexiCapture for Invoices řeší řadu velmi 
naléhavých problémů, jimž čelí moderní účetní oddělení. 
Vedoucí účtáren a finanční ředitelé neustále usilují 
o urychlení zpracování faktur a schvalovacího procesu 
a to při současném zajištění přesných finančních 
údajů pro řádné reportování firemních výsledků. Další 
požadavky zahrnují snížení rizik průběžným slaďováním 
všech účetních procesů s aktuálními požadavky 
legislativních a daňových předpisů i norem. A faktury 
jsou také stále častěji zasílány v elektronické podobě, 
takže organizace musí zvážit zpracování elektronických 
faktur ve stejném systému, společně s papírovými 
fakturami.

zvýšení efektivity

e-faktury společně s papírovými fakturami 
ABBYY FlexiCapture for invoices zpracovává dokumenty 
bez ohledu na kanál, kterým byly doručeny. Papírové 
i elektronické faktury, například PDF z příloh e-mailů, 
jsou zpracovány v jediném proudu.

Výhody

 > Vícekanálový vstup: papír, fax a e-mail

 >  Zpracování PDF faktur, přiložených 
k e-mailům, nebo XML

 > Korektní extrakce relevantních dat z faktur

 >  Automatické ověření fakturačních údajů 
sadou pravidel dle konkrétní země

 > Intuitivní ověřovací rozhraní pro účetní

 > Vytěžení řádkových položek tabulek

 > Spárování dodavatele a nákupní objednávky

 > Online školení pro účetní

 >  Bezproblémová a flexibilní integrace 
do stávajících ERP systémů

 > Podpora více než 180 jazyků

ruční zásah pouze ve výjimečných 
případech

Nejvyšší přesnost a integrovaná vytěžovací logika 
snižuje nutnost, aby účetní zasáhl a upřesnil a ověřil 
získaná data.

 >  Přímé zpracování platných a správně 
digitalizovaných faktur od vstupu po odeslání 
bez zásahu pracovníků účtárny.

 >  Nejisté dokumenty a extrahované údaje, které 
vyžadují pozornost, lze modifikovat a ověřit 
jednoduchým proklikávacím procesem.

 >  Faktury, které nesplňují legislativní předpisy, 
mohou být odmítnuty a vráceny odesílateli.

Snížení rizik a soulad s legislativou

Soulad s legislativou

Evropské podniky stále častěji přijímají faktury 
v elektronické podobě. Nejnovější právní předpisy 
připravily půdu pro uznání e-fakturace za rovnocennou 
papírovým fakturám. ABBYY FlexiCapture for Invoices 
zpracovává oba formáty v jediném proudu a je v souladu 
s nejnovějšími účetními a archivačními standardy.

 >  Řešení pracuje s „normalizovanou kopií“ e-faktury, 
zatímco původní e-mail je včetně přílohy zachován 
a pomocí konektorů předán do systému nebo služby 
elektronické archivace.

 >  Všechny aktivity v systému lze vyhodnotit dle 
záznamů auditování, což zajišťuje maximální 
transparentnost zpracování.

 >  Snadno a rychle lze integrovat interní předpisy 
a pracovní postupy, jako například vytěžení 
specifického čísla projektu a kontaktní osoby z faktur, 
nebo spárování přijatých dokumentů s nevyřízenými 
objednávkami.

 >  Získáním přesných fakturačních dat a jejich 
propojením s finančními systémy v „místě 
odpovědnosti“ mohou společnosti dosáhnout 
lepšího finančního reportingu a práce s financemi.



APLIKACE ABBYY FlexiCapture pro zpracování faktur

připravenost k růstu dle vývoje 
podnikání a legislativy

Řešení nabízí rozsáhlé a komplexní možnosti 
přizpůsobení a definice dalších interních a národních 
pravidel pro zpracování a ověřování faktur. To umožňuje 
společnostem rychle reagovat na změny v legislativních 
nebo vnitrofiremních požadavcích.

 >  Díky předem připravenému nastavení pro vytěžení 
a ověřování dat tuzemských i evropských faktur 
mohou účetní okamžitě začít pracovat, bez další 
implementace standardních nastavení pro danou 
zemi.

 >  Obsluha může pár kliky měnit daňové sazby, 
aktualizovat měny, přidat jazyky, upravovat 
klíčová slova nebo formáty kódů pro každou zemi 
(IBAN, DPH-ID) a přidávat nové zahraniční dceřiné 
společnosti nebo dodavatele.

ochrana investic

Jediné řešení pro všechny potřeby 
účetnictví

ABBYY nabízí maximální ochranu investice díky 
flexibilitě řešení, které lze integrovat do stávajících 
účetních systémů a postupů schvalování. Jeho flexibilní 
návrh také umožňuje různými rozšířeními řešit i další 
potřeby digitalizace v rámci podniku.

Digitalizace faktur je často prvním firemním procesem, 
který organizace automatizuje. Poté následuje 
automatizace zpracování dodacích listů, upomínek 
a objednávek. Využitím klasifikace a digitalizace 
technologie ABBYY FlexiCapture for Invoices ho lze 
rozšířit na komplexní řešení účtovaných dokladů, 
zahrnující také pracovní postupy.

Jeden uživatel, pracovní skupina 
nebo sdílené centrum služeb?

ABBYY FlexiCapture for Invoices lze provozovat 
na úrovni oddělení, jako jednouživatelské řešení nebo 
jako celopodnikové řešení s více účetními oblastmi. 
Řešení lze nasadit také jako centrální aplikaci v rámci 
sdíleného centra služeb, pro digitalizaci faktur různých 
zákazníků na jediné instalaci.

zpracování faktur přes web

Všechny moduly s uživatelským rozhraním, jako 
je například skenování a ověřování, lze provozovat 
kompletně přes web. To umožňuje rychlé a snadné 
začlenění dalších uživatelů v době špičky.

 

Flexibilní integrace 
do stávajících účetních systémů

Prostřednictvím své evropské sítě partnerů 
s FlexiCapture certifikací nabízí ABBYY bezproblémovou 
a hladkou integraci s rozličnými ERP systémy, jako je SAP, 
Oracle nebo Microsoft, do workflow/BPM a ECM řešení.
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Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku 

tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP 

je registrovaná značka, kterou vlastní DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky 

a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřejímá žádnou 

zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.
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