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Overblikk
I dagens økonomiske klima må kontantkonverteringssyklusen styres meget nøye. Hvorfor? Fordi faste
kostnader allerede er kuttet til benet, uten at det har slakket av på kravene til den operative ledelsen om å
korte inn på ordreprosessen og øke fortjenesten. Tvert i mot. For å oppnå dette er ledelsen på konstant jakt
etter å bli betalt hurtigere for varer og tjenester.
Løsningen for organisasjoner som setter suksess i høysetet er å hente ut det enorme potensialet for
kontantstrømsforbedringer som ligger låst i konvensjonell forretningskommunikasjon. Effektiv styring av
dokumentlevering gjør det mulig å strømlinjeforme de dokumentbaserte prosessene, mens kommunikasjonen
samtidig blir mer effektiv.
De mer iøynefallende besparelsene forbundet med automatisert dokumentlevering er resultat av redusert
papirforbruk, mindre utstyrskostnader, og ikke minst mer effektiv utnyttelse av arbeidsstyrken.
Likevel er den viktigste fordelen - raskere vei til kontanter – ofte oversett. Med en sentralisert, omfattende
dokumentautomasjonsløsning kan bedriftene:
 Muliggjøre raskere utveksling av informasjon mellom forretningspartnere og kunder.
 Eliminere flaskehalser i kommunikasjonen som medgått tid til manuell punching av informasjon i applikasjoner
eller printing, sortering, pakking og sending av dokumenter.
 Redusere antallet manuelle berøringspunkter i dokument-baserte prosesser og dermed oppnå en mer
strømlinjeformet salgssyklus.
 Aksellerere konverteringen til kontanter ved å få ut informasjon raskere og med mindre feil.
 Forbedret bunnlinje.
Mens ledelsen sliter med å forbedre fortjenesten, føler IT ledelsen presset for å forbedre og forenkle IT infrastrukturen.
Flere tiårs akkumulert teknologi har gjort at selskapene sitter med svært komplekse IT systemer som i stadig økende
grad er vanskelige og dyre å holde i operasjon. I tillegg er mange bedriftsomfattende løsninger (som for eksempel
SAP løsninger) selv komplekse, noe som byr på et ekstra sett med utfordringer.
Den overarbeidede IT styrken er lite villig til å legge til ytterligere teknologi eller “klusse” med den eksiterende fordi det
hurtig kan bli tidkrevende og risikabelt. Alternativet er å bringe inn tredjeparts konsulenter, noe som er meget kostbart
og i mange tilfeller bare resulterer i lite annet enn en “quick fix”.
Selv om effektiv styring av dokumentleveringen byr på åpenbare forretningfordeler og finansielle fortrinn, må en
suksessrik teknologisk løsning virke innenfor det eksisterende IT rammeverket, uten reprogrammering og uten å legge
til ny kompleksitet.
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Dagens utfordrende forretningskommunikasjon.
Det er stor risiko forbundet med å anta at forretningskommunikasjonen løper smertefritt. Ved å anta
dette, mister selskaper mange muligheter til å forbedre sin kontantstrøm. Hovedårsaken til dette er at alle
forretningsprosesser i en organisasjon i stor grad er viklet inn i hverandre. Forsinkelser, som er uunngåelige
når printing og sending av dokumenter stopper opp, starter en kjedereaksjon som raskt lammer hele
prosessen, og derved struper tilsiget av kontanter fra kundene.
Mange bedrifter har automatisert noen prosesser, som generering av innkjøpsordrer. Likevel må de fleste andre
dokumenter fremdeles skrives ut og behandles manuelt. Ofte har hver avdeling sine egne applikasjoner og prosesser.
Prosesser spenner over ulike lokasjoner og avdelinger og applikasjoner kommuniserer typisk ikke med hverandre.
I tillegg øker stadig antallet partnere, kunder og leverandører og gjør kommunikasjonen ytterligere utfordrende og
ressurskrevende for hver dag som går.
ERP, CRM og spesialapplikasjoner automatiserer deler av prosessen, men utelater en kritisk komponent;
dokumentleveringen til kunder, partnere og leverandører. Automatisert dokumentlevering leder bedriftene inn i neste
fase av forretningskommunikasjon. Selskapene kan nå automatisere dokumentleveringen på tvers av hele bedriften,
med ny utnyttelse av eksisterende systemer, reduserte dokumentkostnader og strømlinjeformet kommunikasjon
som resultat.

FORRETNINGSPROSESSER
Innkjøp, fakturering, salgsadministrasjon, utestående fordringer
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Automatisering av dokumentleveringen fjerner manuelle berøringspunkter og får fart på prosessene.
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Hvor skal vi begynne?
For mange toppledere kan det synes vanskelig og noen ganger umulig å skaffe seg et klart bilde av sin
organisasjons totale kommunikasjonsinfrastruktur.
De vet simpelthen ikke hvor de skal starte. Effektiv vurdering og kvantifisering av den forretningsmessige
verdi og effekt av implementering av dokumentautomasjon krever at man har fullstendig oversikt over de
eksisterende prosessene.
Disse inkluderer:
 Kontantkonverteringssyklusen: Måler tiden det tar fra ordren kommer inn til kunden betaler for varen.
 Kvalitet: Identifiser problemer i kommunikasjonsprosessen som daglig har negativ innvirkning på reaksjonsevnen.
 Kvantitet: Kalkuler hvor mange forretningsdokumenter som nå genereres for kommunikasjon med kunder,
leverandører og forretningspartnere.
 Dokumentbaserte kostnader: Vurder hvor mye som i dagens situasjon brukes på å skape, prosessere, håndtere
og levere forretningsdokumenter.
 Arkaiske leveringsmetoder: Finn ut om langsomme, kostbare leveringsmetoder som tradisjonell post og manuell
faks bidrar til å redusere inntjeningen.
 Arkvering: Vurder potensial for automatisering av eksisterende arkiveringsmetoder.
For å finne disse svarene må ledere finne en leverandør som vil bruke tid på å bli kjent med deres forretning og forstå
deres unike utfordringer knyttet til dokumentlevering.
Mange leverandører tilbyr en basisk “Return on Investment” kalkulator, men dette gir ikke bedriften et sant bilde av
hvor eksisterene fallgruber finnes. Ei heller gir de noen klar visjon for hvordan ting kunne ha vært.
Det å implementere en dokumentautomatiseringsstrategi er fristende, men likevel står organisasjoner som vil gjøre
dette overfor en rekke utfordringer. De tre mest vanlige er:
 Vanskelig å måle innvirkning på forretningen ved dårlig styring av dokumentleveringen
 Automatisering av dokumentbaserte forretningsprosesser uten å forstyrre den daglige driften.
 Beholde eksisterende IT infrastruktur så enkel som mulig, og få mer ut av eksisterende systemer uten å øke
kompleksiteten.
Ledende selskaper trenger en omfattende, kraftig og fleksibel løsning som er enkel å implementere, ikke forstyrrer
eksisterende systemer og har en lav risikoprofil. For hundrevis av selskaper verden rundt er denne løsningen
Esker DeliveryWare.
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Esker DeliveryWare leder an
Esker DeliveryWare korter inn kontantkonverteringen ved å helautomatisere dokumentbaserte prosesser. Dette
reduserer tiden mellom inntak av varer for å fylle en ordre, til kundens betaling er på konto. I tillegg sørger
systemet for at bedriftens informasjon flyter og øker muligheten for optimalt effektiv kommunikasjon med partnere
og leverandører.
Esker DeliveryWare strømlinjeformer dagens forretningsprosesser ved å eliminere ineffektive og tidkrevende steg.
Det er en omfattende løsning som gjør kommunikasjonen mer personorientert og kostnadseffektiv, uansett hvor den
kommer fra eller hvordan den blir levert.
Designet som den er for å optimalisere intern og ekstern informasjonsflyt er Esker DilveryWare en
forretningsdokumentserver som lar organisasjoner kommunisere gjennom et sentralt nav mens den reduserer tiden og
kostnadene forbundet med dokumentproduksjon. Kort sagt: Esker DeliveryWare snur kompleksitet til agilitet.
Esker DeliveryWare har tre hovedstyrker som gjør den enestående i bransjen:
 Kraftig forretningsregelmotor
 Fleksible utdata opsjoner
 Uavhengighet av kildeapplikasjon

Kraftig forretningsregelmotor
Uavhengig av kildeapplikasjon lar DeliveryWares ‘Rules Engine’ administratorer bruke eksisterende adressebøker og
applikasjonsdata for å definere hvordan spesifikke dokumenter skal prosesseres og leveres. Denne fleksibiliteten setter
bedrifter i stand til å automatisere praktisk talt enhver forretningsprosess, inklusive valideringskrav, tilbakemeldinger,
valgfrie leveringsformater eller arkivering.
Systemets intuitive brukergrensesnitt lar administratorer bruke DeliveryWare Rules Engine til:
 Å sette gjenkjenningskriteria.
 Utføre dokumentformattering og modifisere layout.
 Velge leveringsmetode fra et bredt utvalg av tjenester.
 Levere innkommende data direkte til bedriftsomfattende applikasjoner.

Dokumentformattering og Crystal Reports®
Enda flere formatteringsmuligheter er tilgjengelig i Crystal Reports teknologi som er integrert i Esker DeliveryWare. Dette
gjør at Esker DeliveryWare kan transformere hvilke som helst data til interaktive og profesjonelle dokumenter. Utdata
fra applikasjoner eller innkommende data kan formatteres til å inneholde tekstlinjer, fonter, logoer og strekkoder.
Esker DeliveryWare kan også skape grafiske fremstillinger, tabeller og sub-kalkyler direkte i dokumentet. Rådata
kan raskt og enkelt omformes til et tiltalende dokument i stedet for at dette skal overlates til utenforstående
konsulentselskap som bruker uker på jobben.
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DeliveryWare Rules Engine i aksjon
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DeliverWares regelmotor kan tolke og bruke hvilke som helst data fra et dokument til å starte er sett av handlinger.
1 — Esker DeliveryWare mottar rådata fra en eller annen applikasjon.
2 — Esker DeliveryWare identifiserer automatisk navn, adresse, kundekonto / telefonnummer, og fakturadata
i dokumentet.
3 — Esker DeliveryWare formaterer og omkomponerer dokumentet, legger til kundens adresse, tabeller og totale
kalkyler såvel som logo, strekkoder og definert dokumentlayout.
4 — Esker DeliveryWare distribuerer dokumentene i henhold til forhåndsdefinerte forretningsregler og mottakerens
preferanser.
5 — Hvert dokument blir automatisk sendt via leveringsmedia som:
 E-post med Mail on Demand
 E-post (med PDF vedlegg)
 Faks
 SMS
 Automatisk arkivering
 XML

Fleksible leveringsopsjoner
Levering av dokumenter i korrekt format (PDF, TIFF, text, etc.) er viktig for effektiviteten og betyr også forbedret
kundeservice. Kunder og forretningspartnere setter pris på å få dokumenter levert i format som er kompatible med
deres egne prosesser. Et dokument kan fanges opp og rutes til flere mottakere med unik leveringsmetode og format
for hver mottaker.
Esker DeliveryWare leverer dokumenter via følende tjenester:
 Utskrift: Støtter høyvolum on-demand printing. Med skriverdeling og styring av spesifikke utskriftsregler kan
bedrifter skrive fra ulike applikasjoner til ulike utskriftsmiljøer. Esker DeliveryWare støtter PCL, PostScript, og AFP
printer formater for enkel integrasjon.
 PDF: Presenter og leverer profesjonellt utseende dokumenter i elektronisk format med selvvalgt filstørrelse. PDF kan
brukes ved publisering til web, til å sende som epost-vedlegg, eller til å forhåndsvise for korrektur eller validering.
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 Faks: Send fakser direkte fra hvilken som helst forretningsapplikasjon med Esker DeliveryWares integrerte
faksserver eller via en eksisterende faksløsning. Skap høyst personlige dokumenter med regelmotorens
gjenkjennelsesfunksjon for å ekstrahere verdifulle data fra selve dokumentene eller fra filstrukturen.
 Fax on Demand: Gir mulighet for sikker overføring av fakser fra hvilken som helst forretningsapplikasjon til en
ekstern faksleverandør via Esker DeliveryWare og HTTPS. Kontroller kostnadene gjennom sidebasert belastning,
sømløs prosessering av trafikktopper og eliminering av fakskort og faksmaskiner.
 Mail on Demand: Eliminer kostnader og utstyrsvedlikehold forbundet med manuell postprosessering ved å sende
post sikkert via Esker DeliveryWare til et eksternt produksjonssenter. Der vil dokumentene bli skrevet ut, brettet
og puttet i konvolutter, veid og postet. Mottakeren merker ingenting til dette, men alle manuelle prosesser i
bedriften blir eliminert.
 Epost: Send forretningsdokumenter som epost med eller uten vedlegg, direkte og automatisk fra applikasjonen.
Skap en personalisert epost med større slagkraft og bedre kundeservice fra en hvilken som helst applikasjon
med Esker DeliveryWare.
 Web: Publiser informasjon on-line enkelt og automatisk. Del informasjon som kontoutdrag eller leveringsnotater
med kunder og partnere med neglisjerbar kostnad.
 XML: Muliggjør datautveksling med spesifikke markeder, forenkle dokumentarkivering og oppnå uante nivåer
av fleksibilitet med XML. Esker DeliveryWare gjør naturlig bruk av et internt XML skjema som basis for ruting,
formatering og tilbakmeldinger.
 Trådløs meldingsformidling (SMS): Kommuniser med trådløse enheter som mobiltelefoner, tekst-personsøkere og
PDAer. Send for eksempel kontoopplysninger eller alarmmeldinger til teknikere eller selgere i felt.
 Arkiv: Hent automatisk ut, indeksér og lagre dokumenter som arkiv i passende format. De samme dokumentene
kan arkiveres og i tillegg leveres via de andre leveringsmetodene listet ovenfor (utskrift, PDF, faks, Fax on Demand,
Mail on Demand, epost, Web, XML, eller SMS). Dokumentene er øyeblikkelig tilgjengelige for søking og henting for
økt kundeservice. Automatisert arkivering eliminerer kostnadene ved fysisk lagring av papirdokumenter. I tillegg
til Esker DeliveryWare sin interne database for arkiv, kan DeliveryWare knytte seg til eksterne arkiveringsløsninger
som bedrifter benytter seg av.

Uavhengig av kildeapplikasjon
Intelligent automasjon i Esker DeliveryWare gjør det mulig å levere dokumenter fra nærmest enhver applikasjon,
uavhengig av plattform - Unix, IBM® stormaskin, mellomstore maskiner, eller Windows® 20xx/NT. DeliveryWare Rules
Engines ikke-invaderende natur krever ikke endringer på kodenivå i kildeapplikasjoner eller i data- og utskriftsstrømmer
de genererer.
Esker DeliveryWare er klargjort for å akseptere print eller datastrømmer fra:
 Ledende bedriftsomfattende applikajsonspakker som ERP, CRM og EAM
 Spesialbygde eller nedarvede applikasjoner
 Desktop applikasjoner
 Innkommende data og dokumenter (faks, email, skannede dokumenter)
Esker DeliveryWare blir en naturlig forlengelse av bedriftens nettverk. Brukere av Microsoft® Word, Excel, PDF, PCL,
PostScript, XML eller andre applikasjoner vil se Esker DeliveryWare som et printervalg og vil kunne velge passende
leveringsmetode. For dem er det å bruke Esker DeliveryWare like enkelt som å ta en utskrift.
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IT forenkling
Selskaper har akkumulert en utrolig mengde teknologi i løpet av de siste 10-20 årene. For å imøtekomme
ett spesifikt behov av gangen er ulike punkt til punkt løsninger produsert, lagt til og integrert ved hjelp av
spesialprogrammering. I tillegg kan det være at spesialutvikling er blitt tatt i bruk for å støtte for eksempel
PDF konvertering eller for å distribuere epost fra et ERP system.
I dette miljøet er det å få alle applikasjonene til å fungere godt sammen en konstant utfordring, og et mareritt å
vedlikeholde. Esker DeliveryWare erstatter alle punkt til punkt løsninger med en omfattende forretningsdokumentserver.
Ingen utvikling er nødvendig og brukere av nåværende applikasjoner vil øyeblikkelig kunne høste fordelene ved et
nytt sett leveringsmedia. Administrasjon og vedlikehold er kraftig forenklet med det resultat at en enkelt person kan
kontrollere hele plattformen.
Implementering av Esker DeliveryWare tillater IT avdelinger å frigjøre seg fra oppgaver som belaster deres budsjett,
og frigjør på samme tid timer med arbeid som kan re-allokeres til andre prosjekter.
Til slutt; ved å eliminere tallrike punktløsninger og unødvendig utstyr (faksmaskiner, postutstyr etc.) hjelper Esker
DeliveryWare organisasjoner å redusere sine løpende software lisens- og vedlikeholdskostnader samt hardware
kostnader, og dertil spare alle timene med arbeid forbundet med å holde dem i drift.
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Fordeler ved effektiv forretningskommunikasjon
Esker DeliveryWare byr på fordeler på følgende områder:
 Maksimering av fortjeneste
 Styrking av forretningsrelasjoner
 Kostnadreduksjon
 Kvalitetssikring
 Konkurransemessige fordeler
Maksimering av fortjenesten
Esker DeliveryWare korter inn forretningssyklusen for raskere kontantkonvertering og større fortjeneste. Når informasjon
som regnskap, aksjer og salgsrapporter kan leveres hurtigere til de relevante beslutningstagerne, kan endrede
forutsetninger reageres på raskere. Tilsvarende, ved automatisk ruting av informasjonen til sluttbrukeren på en måte
de foretrekker å motta den, kan disse “kundene” nå få tilgang på vitale forretningsdata tidligere enn de ville med
manuelle prosesser, slik som konvensjonell faks eller epost.

Styrking av forretningsrelasjoner
Levering av spesielt utplukket informasjon til individer basert på deres egne preferanser eller forretningskrav
effektiviserer kommunikasjonen og styrker forholdet mellom forretningspartnere. Selskaper kan også øke sitt
servicenivå ved å levere relevant informasjon, i rett format, til rett tid.

Kostnadsreduksjon
Forenkle infrastrukturer
Esker DeliveryWare forenkler i stor utstrekning en organisasjons generelle IT infrastruktur, og reduserer derved
software lisens og vedlikeholdskostnader såvel som hardware innkjøp. Den korter også inn tidslinjene for vedlikehold
og applikajsonsimplementering, samtidig som den gir mer fokus på de virkelige forretningsutfordringene. Når
applikasjoner får forenklet tilgang til alle ressurser som printing, faks og Mail on Demand tjenester, forenkles komplekse
IT systemer. Avdelinger kan nå dele ressurser og distribuere kostnader.

Minimaliser ERP tilpassning
Å være avhengig av en ERP konsulent hver gang et dokument skal modifiseres (oppdatering av en mottakerliste,
endring av en logo eller farver, formatering, omdefinering eller endring av en leveringsmetode) er tidkrevende og
kostbart. Som en formatterings- og dokumentleveringsserver, gjør Esker DeliveryWare jobben uten at det kreves
endringer i applikasjonskoden.

Reduser arbeidskostnader
For de fleste selskaper er ikke manuell prosessering av dokumenter deres kjernevirksomhet. Ved å automatisere
dokumentleveringen via elektroniske media reduseres leveringskostnadene og ressurser kan redirigeres til å utføre
arbeid som gir mer verdifulle bidrag til kjernevirksomheten.

Reduser forbruksartikkelkostnader
Ved å ta i bruk digitale dokumenter og sette bort dokumentleveringen kan selskaper dramatisk redusere forbruket
av papir, forbruksartikler og porto. Esker DeliveryWare reduserer eller eliminerer også behovet for innkjøp og drift av
faksmaskiner, printere, sorterings- og frankeringsmaskiner.
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Kvalitetssikring
Distribuering av automatisert digital informasjon i sanntid reduserer dramatisk feil fordi det eliminerer behovet
for personell som manuelt skal legge inn data fra fakturaer og andre innkommende dokumenter i andre
forretningsapplikasjoner. Alt er automatisert, så det er ikke behov for å re-sende dokumenter, foreta nye forsendelser
eller sende nye fakturaer på grunn av menneskelige feil.

Leveringssikkerhet
Ytterligere forbedring av kvalitetssikringen følger av at Esker DeliveryWare sender bekreftelser til bakenforliggende
ERP og CRM applikasjoner når informasjonen er mottatt, eller dersom det har har vært et problem med leveringen av
informasjonen.

Konkurransemessige fordeler
Selskaper får en klar konkurransefordel over konkurrentene ved å implementere en effektiv og velfungerende
dokumentstyringsstrategi. Esker DeliveryWare tilbyr agilitet, fleksibilitet og kontroll over hele kommunikasjonsprosessen.
Selskapet settes i stand til å gjøre forretninger hurtigere og mer nøyaktig. I tillegg har ledelsen som effektivt styrer
dokumentprosessene en enestående innsikt i foretakets kommunikasjoner og kan hurtig gjøre modifikasjoner dersom
forretningskrav eller markedsforutsetninger skulle endre seg.
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Esker DeliveryWare Resultater
Esker hjelper organisasjoner å maksimere profitten gjennom en omfattende analyse av sine eksisterende
distribusjonsprosesser og et alternativt forslag. Ved bruk av vidtrekkende ROI (return on investment) analyser,
kan Esker hjelpe å finne den beste måten å optimalisere dokumentbaserte kommunikasjonsprosesser og
demonstrere hvor mye som kan spares ved å implementere Esker DeliveryWare.
For å illustrere viser følgende tall betydelige fordeler realisert av Esker kunder som har implementert en Esker
DeliveryWare forretningskommunikasjonsstrategi for ulike prosesser.

Optimaliserte forretningsprosesser
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2 timer

Tid til å sende
ordrebekreftelser

10 minutt

Tid til å motta et
personlig kontoutdrag

Tid til å motta
kredittgodkjenning

Reduserte dokumentleveringskostnader
Gjennomsnittlig dokumentleveringskostnad

Postsendte dokumenter

Industriell produsent

Helseorganisasjon

£0.55

£0.70
£0.30
£0.20

Uten Esker
DeliveryWare

Med Esker
DeliveryWare

Manuell post

Faksede dokumenter

Arkiverte dokumenter

Statlig foretak

Engelsk bank

£0.40

£0.20

£0.05
Uten Esker
DeliveryWare

Post on Demand
1 side s/hv dokument

£0.01

Med EskerDeliveryWare

Manuell
arkivering

1 sides s/hv dokument
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Automatisk arkivering
1 sides s/hv dokument

Kostnaden ved å ikke gjøre noe
Dagens forretninger avhenger av suppleringskjeden for informasjon. For å støtte den kreves det programvare for å
administrere flyten av informasjonen langs denne kjeden. Denne informasjonen må ta mange ulike former og må
støtte mange ulike mediatyper, fra enkle skrevne rapporter til fakser, epost, nettsider og trådløse enheter. For å gjøre
dette effektivt, må selskaper ha softwareløsninger som må være uavhengig av kilde og destinasjon, som bruker
forretningsregler og forretningsprosesstyring, og som tilbyr leveringssikkerhet. Bare Esker DeliveryWare tilbyr alt dette,
og mere til.
Esker DeliveryWare arbeider allerede for nærmere 500 kunder over hele verden.
Ved implementering av Esker DeliveryWare etablerer selskaper en strategisk kommunikasjonsplattform, skaffer seg et
betydelig konkurransemessig overtak, og gjør leveringen av dokumenter til en ny kilde til fortjeneste.
Å utsette å gjøre noe på dette området kan gi varige skadevirkninger. I en forretningsverden som endrer seg i et
stadig raskere tempo, er det innovasjon og hvor hurtig og godt bedriften tilpasser seg de hyppige endringene som
avgjør livsløpet til bedriften. Ineffektive forretningsprosesser koster selskaper viktige muligheter til inntjening, og kan
hindre dem i å komme ut som ledere i markedet.
Det er nå det skal handles, og den ledende løsninger er Esker DeliveryWare.
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Om Esker
Dokument prosess automasjon og ledelse
Esker er en anerkjent leder i å hjelpe organisasjoner å redusere bruk av papir, eliminere manuelle
prosesser og forenkle IT landskap. Med sin omfattende plattform leverer Esker fordelene ved
automatisert dokumentprosessering som en ‘on-demand’ tjeneste (SaaS) og stedlige løsninger.
Kunder oppnår betydelige operasjonelle effektivitetsgevinster, kostnadsbesparelser og ROI
(inntjening av investering) i løpet av så lite som tre til seks måneder, mens de samtidige nyter
godt av utvidet innsyn og kontroll over kontantkonvertering, remittering, salgsordrestyring og
utestående fordringer samt leverandørreskontro.
Grunnlagt i 1985 opererer Esker globalt med mer enn 80,000 kunder og millioner av lisensierte
brukere verden over. Esker har globalt hovedkontor i Lyon, Frankrike og sitt amerikanske
hovedkontor i Madison, Wisconsin. For mer informasjon, besøk www.esker.co.uk Følg Esker på
Twitter og tilslutt deg konversasjonen på twitter.com/eskerinc.

Løsninger
Order-til-kontanter og Innkjøp-til-betaling
For å hjelpe organisasjoner å kvitte seg med papir og automatisere sine forretningsprosesser for å sette fart på
kontantkonverteringen, øke kundetilfredshet, forbedre ytelsen til leveringskjeden og øke fortjenesten, spenner Eskers
løsninger over hele ‘innkjøp-til-betaling’ og ‘ordre-til-kontanter’:
 Salgsordreprosessering for å automatisere dataregistrering og ruting av innkommende kundeordres
 Fakturere utestående fordringer for å automatisere prosessering og leveranse av dokumenter basert på kundens
preferanser
 Prosessering av leverandørreskontro for å automatisere innlegging av data og ruting av leverandørfaktura og
andre betalinger
 E-innkjøp for å automatisere prosessering og leveranse av dokumenter basert på leverandørens preferanser

ORDRE-TIL-KONTANTER

INNKJØP-TIL-BETALING
E-INNKJØP

SALGSORDRE PROSESSERING

Kundeordre

Innkjøpsordre

Betaling

Deres kunder

Betaling

Deres leverandører

Deres bedrift
Utgående
faktura

Inngående
faktura

E-FAKTURERING

REGNSKAP OG BETALINGS PROSESS

14

Worldwide Esker locations
Americas  www.esker.com
Australia  www.esker.com.au
France  www.esker.fr
Germany  www.esker.de
Italy  www.esker.it

Scandinavian reseller
Malaysia  www.esker.com.my
New Zealand  www.esker.co.nz
Singapore  www.esker.com.sg
Spain  www.esker.es
United Kingdom  www.esker.co.uk

www.telesoft.no
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