PANASONIC BATTERIES WYBIERA DO
CELÓW AUTOMATYCZNEGO
PRZETWARZANIA FAKTUR
PLATFORMĘ DO SKANOWANIA FIRMY
KOFAX
SYTUACJA
Panasonic Batteries jest najw iększym producentem baterii, częścią
Panasonic Corporation, oraz jedną z w iodących firm działających w
obszarze elektroniki i produktów elektrycznych. Przez ostatnie 30 lat
spółka Panasonic Batteries stw orzyła rozległą sieć sprzedaży,
zapew niając przenośną energię ponad 30 krajom w całej Europie.
Panasonic opracow uje, produkuje i sprzedaje baterie zasilające.

Europejska siedziba spółki Panasonic Batteries mieści się w Brukseli, w
Belgii. Spółka posiada fabryki w Tessenderlo w Belgii oraz w Gnieźnie
w Polsce - obie fabryki produkują ponad bilion baterii rocznie.
Kompleksow a oferta Panasonic Batterries obejmuje baterie typu
oxyride, alkaliczne, baterie cynkow o-w ęglow e, akumulatory, baterie
litow e, srebrow o-cynkow e, cynkow o-pow ietrzne, monety i latarki.

WYZWANIE
Centralny departament przetw arzania dokumentów finansow ych w
Panasonic Batteries, mieszczący się w Brukseli, otrzymuje dokumenty
w w ielu językach z ponad 25 krajów europejskich i z Rosji. Wraz z
ekspansją działalności spółki na now e tereny, koniecznością stała się
kw estia automatyzacji procesów zw iązanych z regulow aniem
zobow iązań.
Obecny system do przetw arzania faktur był czasochłonny i
pracochłonny. Dodatkow o, faksow ane dokumenty były często gubione,
co przyczyniało się do dodatkow ych opóźnień w przetw arzaniu.

"Naszym najw iększym w yzw aniem była autom atyzacja obsługi
faktur dostaw ców w celu skrócenia czasu na procesow anie i
zm inim alizow ania potrzeby działań m anualnych", m ów i Kurt De
Sm et, Accounting Manager w Panasonic Batteries.

Spółka Panasonic Batteries chciała w drożyć zaaw ansow ane
rozw iązanie w zakresie automatyzacji faktur, które zw iększyłoby
efektyw ność jej operacji finansow ych, zw iększyło w ydajność i
zmniejszyło koszty przetw arzania faktur, jednocześnie zapew niając
zgodność z w ymogami praw nymi.

www.kofax.com

ROZWIĄZANIE
Po obszernych badaniach, spółka Panasonic Batteries w ybrała
platformę skanow ania Kofax, podstaw ę dla strategii Kofax w zakresie
pomagania organizacjom w zw iększeniu w ydajności procedur
biznesow ych, oraz rozw iązania Basw are w zakresie przetw arzania i
uzgadniania faktur. Kompletne rozw iązanie pozw ala na całkow icie
zautomatyzow any przepływ pracy, począw szy od skanow ania
danych poprzez analizę, akceptację, przydział kosztów i przejście do
procesów zw iązanych z płatnościami. Rozw iązanie Kofax zostało tak
zaprojektow ane aby mogło się zintegrow ać z już istniejącą architekturą
technologiczną.
Rozw iązanie obejmuje:




Kofax Capture, w iodąca na św iecie platforma automatyzacji
informacji oraz
rozw iązanie Kofax Transform ation Modules (KTM), które
zw iększa
efektyw ność
przekształcenia
dokumentów
biznesow ych w strukturalne informacje elektroniczne poprzez
automatyzację procesów zw iązanych z klasyfikacją dokumentów i
ekstrakcją danych.

Faktury dostaw ców otrzymyw ane w siedzibie spółki w Brukseli są
skanow ane z w ykorzystaniem rozw iązania Kofax, które w ydobyw a
krytyczne dane z papierow ych faktur i dostarcza je do
oprogramow ania Basw are w zakresie przetw arzania i uzgadniania
faktur w celu automatycznego połączenia z zamów ieniami, zgodnie z
ustalonymi zasadami. Następnie, faktury są przesyłane do akceptacji do
w łaściw ego kierow nika w danym kraju, a po akceptacji automatycznie
przekazyw ane do działu księgow ości do płatności, co oznacza, że
odległość geograficzna nie stanow i już problemu.

"Rozw iązanie zostało bezproblem ow o zintegrow ane z naszą
istniejącą infrastrukturą SAP. Po zeskanow aniu faktur i
um ieszczeniu ich w system ie w orkflow , faktury m ogą zostać
przypasow ane do zam ów ień w system ie SAP i autom atycznie
w ysłane do akceptacji i działania", tłum aczy De Sm et.

Rozw iązanie automatyzacji procesow ania faktur w pełni uzupełnia
system SAP w ykorzystyw any w Panasonic Batteries, co było dla spółki
spraw ą bardzo w ażną w momencie decydow ania się na to
rozw iązanie. Rozw iązanie automatyzacji procesow ania faktur spraw ia,
że istniejący przepływ informacji w SAP jest jeszcze bardziej
efektyw ny.

REZULTATY
Dzięki rozw iązaniu Kofax, zw iększyła się w ydajność systemu
skanow ania informacji i przetw arzania faktur w ykorzystyw anego w
spółce Panasonic Batteries oraz w ydajność obsługi faktur dostaw ców i
dokumentów administracyjnych, co skutecznie pozw oliło obniżyć
koszty zw iązane z procesow aniem w całej sieci sprzedaży w Europie
o 60%.

Automatyzacja faktur dla SAP firmy Basw are spow odow ała popraw ę
zarządzania przepływ ami pieniężnymi i przyniosła w ymierne
oszczędności, poniew aż nie ma już potrzeby manualnego
spraw dzania, roznoszenia, lokalizow ania czy archiw izow ania
papierow ych faktur.

Kolejną zaletą tego rozw iązania jest uproszczenie procesu
zw iązanego ze zw rotem podatku VAT z krajów , w których spółka
Panasonic Batteries nie jest zarejestrow ana dla celów VAT. Poprzez
tw orzenie w ersji elektronicznej w szystkich faktur, pracow nicy działu
finansow ego mogą pracow ać na w ersji cyfrow ej i w ysyłać dokumenty
oryginalne do Ministerstw a Finansów kraju źródła, co zapew nia, że
cały naliczony VAT zostaje zw rócony.

Kolejną zaletą tego rozw iązania jest to, że kierow nicy w danym kraju
mogą zdalnie akceptow ać faktury, z dow olnego miejsca, aby zapew nić
efektyw ny przebieg procesów .

PRZYSZŁOŚĆ
Spółka Panasonic Batteries pracuje obecnie z Basw are i Kofax w
zakresie w drożenia narzędzia raportow ania na temat kluczow ych
w skaźników efektyw ności w całej sieci w Europie. Rozw iązanie to
umożliw i starszym pracow nikom księgow ości w Brukseli podgląd
procesu typu "od końca do końca" (end-to-end) i otrzymyw anie danych
na temat w ydajności z w szystkich centrów operacyjnych i miejsc
pow staw ania kosztów . Umożliw i to Panasonic Batteries ustalenie w
jakich obszarach możliw e są dalsze udoskonalenia i spow oduje
skrócenie czasu potrzebnego na procesow anie, zapew niając ciągłą
popraw ę procesu od zakupu do płatności.

www.kofax.com

Więcej inform acji: w w w .kofax.com lub dow iedz
się, w jaki sposób w ykorzystujem y technologie
naszych partnerów w Efem atic odw iedzając
w w w .efem atic.pl.

