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HISTÓRIA DE SUCESSO: AUTOMAÇÃO DE FATURAS E DE PROCESSOS

Automação de faturas
e de processos com o

Este cliente da Objectif Lune prefere não ser identificado.

SOBRE A EMPRESA

Este atacadista de bebidas, baseado nos EUA, distribui seus
produtos para 11 países e 20 pontos de venda nos EUA. Eles utilizam
o PlanetPress para simplificar seus atuais serviços contábeis e de
campo.
Região: EUA (Wisconsin)
Indústria: Alimentos e bebidas
Tipo de documento: Faturas

Identificação da oportunidade
O processo manual resultava em números de pedido repetidos, uma
vez que a empresa não tinha como verificar se os novos números
de pedidos já estavam sendo utilizados. Os funcionários perdiam
tempo fazendo a dupla verificação no sistema contábil.
As faturas eram impressas e colocadas em pastas físicas. Não havia
como comparar automaticamente as faturas com os conhecimentos
de carga e relatórios de inventário correspondentes. A empresa
não tinha como garantir que a quantidade correta de produtos seria
recebida.

Antes
OS PROBLEMAS

 aprovação de novos
A
pedidos e faturas exigia
documentos em papel
enviados de um usuário
para outro, para aprovação.
 s processos manuais
O
causavam atrasos
significativos e
aumentavam o risco
de erros e de perda de
documentos.

 ada documento aprovado
C
tinha que ser inserido
manualmente em seu
sistema de ERP.
 companhia precisava
A
de um único sistema para
evitar muito vaivém.

A Solução
Com a implementação do PlanetPress, a empresa automatizou
seus processos para rastrear a reutilização de números de pedido
existentes e alterá-los, se necessário.
A companhia passou a digitalizar o processo de aprovação da fatura
e a gerenciar a comparação de inventário automaticamente.
Todas as faturas agora são processadas, registradas e
disponibilizadas em PDF, para que possam ser enviadas facilmente
aos clientes.

Agora
OS BENEFÍCIOS

 odos os documentos são
T
rastreados e aprovados
digitalmente.
 entrada manual de dados
A
foi eliminada devido à
automatização do processo
de faturamento.

planetpress.objectiflune.com

 aprovação eletrônica das
A
faturas reduziu o tempo
de aprovação e minimizou
os erros e a perda de
documentos.
 raças à automação, a
G
produtividade aumentou
significativamente.
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