
/ CASO DE ÊXITO: INTEGRAÇÃO COM ECM

PERFIL DA COMPANHIA

Antes

Este cliente de Objectif Lune prefere não ser identificado. 

  Um conglomerado com 
diferentes organizações, 
servindo vários 
setores, cada um com 
diferentes demandas 
de processamento de 
impressão e papelada, 
com filiais em 28 locais 
diferentes nos EUA e no 
Canadá 

  Toda a papelada era 
enviada por courier, 
das filiais para a matriz 
de Vancouver, para ser 
processada centralmente  

  O processamento das 
faturas levava pelo menos 
um mês, e isso também 
era inconsistente, pois 
dependia da eficiência dos 
serviços de courier 

  Despesa total com courier, 
por ano: CAD$28.575 

  Dificuldades em relação a 
documentos extraviados 
e perdidos, o que causava 
ainda mais atrasos no 
processamento de faturas e 
documentos 

  Caro aluguel de armazéns 
para o arquivamento 
e armazenamento de 
arquivos físicos 

  O cliente estava 
procurando uma 
solução para respeitar 
os regulamentos 
governamentais e melhorar 
o prazo de processamento 
dos documentos 

A solução

 Com a transformação 
digital e a automatição 
dos processos, o cliente 
conseguiu respeitar as 
exigências do governo, 
aumentou a eficiência 
do processamento de 
documentos, melhorou o 
processo de contas a pagar 
e reduziu os custos 

 O cliente não precisou mais 
enviar documentos para 
a matriz, o que resultou 
em um ROI imediato de 
CAD$28.575 por ano 

 Todos os documentos foram 
enviados, processados   e 
arquivados digitalmente, 
eliminando assim as 
despesas com aluguel de 
armazéns 

 O volume de impressão 
caiu substancialmente à 
medida que eles passaram 
a realizar o faturamento 
eletrônico e realizaram 
a transformação digital. 
Os negócios também 
foram preparados para o 
futuro,  correspondendo 
às regulamentações 
governamentais 

 O processamento 
das faturas melhorou 
drasticamente, e passou a 
ser realizado em três dias

 As condições e regras 
para o processamento 
de documentos agora 
são automatizadas. Os 
totais da fatura acionam 
as aprovações gerenciais 
antes que o pagamento 
seja providenciado. 
Todos os usuários podem 
acompanhar em que 
estágio os documentos 
se encontram. Não há 
necessidade de realizar 
acompanhamento ou buscar 
documentos manualmente 

 As dificuldades causadas   
por documentos 
perdidos ou extraviados 
desapareceram, pois 
todos os documentos são 
tratados eletronicamente, e 
imediatamente 

 As faturas recebidas 
são monitoradas com 
base em endereços 
de e-mail genéricos, 
e são direcionadas 
automaticamente para o 
arquivamento no sistema 
ECM 

 Uma forte conexão permite 
uma fácil integração entre 
os sistemas ERP existentes 
do cliente (que variavam 
entre as filiais) e o sistema 
de ECM

OS BENEFÍCIOS

Localização: Vancouver 
Setor: Varejo 
Tamanho: Empresa conglomerada

OS DESAFIOS

permitindo a fácil integração entre 
os sistemas ERP e ECM

planetpress.objectiflune.com

OL é uma marca registrada da Objectif Lune Inc.
Todas as marcas registradas indicadas são de propriedade de seus respectivos proprietários. 

© 2019 Objectif Lune Incorporated. Todos os direitos reservados. 

https://planetpress.objectiflune.com/pt?utm_source=Collaterals&utm_medium=CaseStudy&utm_campagne=CS-PlanetPressConnectECM1-pt

