I

Contas Receber Solução

Trabalhe com inteligência
Automatize e transforme para digital os
seus processos de Contas a Receber (AR)

Otimize as cobranças

Isto lhe parece familiar?

Rastrear os pagamentos em atraso
nunca foi tão importante; é crucial para
qualquer empresa.
Ao transformar processos baseados
em papel em processos digitais, os
procedimentos de contas a receber
(AR) podem ser automatizados e as
cobranças maximizadas.

A equipe de AR gasta muito tempo produzindo e
distribuindo manualmente faturas, extratos e avisos
mensais.

Sente-se estressado?
O processo de nota fiscal eletrônica está ganhando
popularidade a cada ano, mas os profissionais de AR
enfrentam um dilema. Os clientes e o gerencimento
estão exigindo mais processos eletrônicos, porém há uma
indisponibilidade de sistemas, aplicativos e recursos que
corresponda a essa demanda.

Reduza o seu custo por fatura
Modifique modelos de fatura sob
demanda
Envie faturas e documentos eletrônicos
Diminua o tempo gasto com dúvidas e
discussões com o clientes

PAPEL

IMPRESSÃO

CONFERÊNCIA POSTAGEM MANIPULAÇÃO

O custo é de $8,00 por fatura em papel.
53% das organizações ainda dependem
de processos manuais.*
*Aberdeen

olconnect.com

Prevenir ou corrigir?
Os departamentos de AR são forçados a alocar tempo e
recursos para corrigir erros, o que poderia ser totalmente
evitado.

Conformidade ou não?
Os requisitos de conformidade podem parecer
devastadores. Solicitações aparentemente simples,
como modificar um template, registrar aprovações
eletronicamente ou permitir que o cliente ajuste sua
preferência de entrega de documentos, podem levar a
projetos internos com altos custos de desenvolvimento.
Isso nem sempre é lucrativo ou mesmo possível.
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Contas Receber Solução

Workflow de contas a receber
Experiência do departamento
de operações

OL Connect
Captura faturas e gera
relatório por data de
vencimento

Serviços de Conteúdo
EDM

Opções de Entrega

Experiência do Cliente

PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO*

LOGIN DO CLIENTE

Gerencia a comunicação com
o cliente

ECM

Preenche o Portal de AR
Cartão de crédito / ACH

Delivery & exception
information for operations
management
ENTREGA POR CORREIO E E-MAIL

EMPRESA

EXIBE A FATURA E DEFINE
PREFERÊNCIAS DE
ENTREGA

Faturas
impressas
e relatório
por data de
vencimento
Correio otimizado

PORTAL DE AR

Entrega de faturas com base
nas preferências do cliente
Envia faturas eletrônicas para
o portal do cliente
O Portal envia EDI 810 por
VAN (rede de valor agregado)*

Atividade de comunicação
Status de contas a receber

FATURAMENTO ELETRÔNICO
</>
XML
EDI
AP

XML para o portal do cliente

Gerenciamento de avisos
Console de impressão em lote

olconnect.com

RECIBO E PAGAMENTO*
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