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Az Ön ELO partnere:

A modul előnyei 

Átlátható 
számlakezelés

Gyors feldolgozás és
átlátható kezelés

Számla kontrolling és
határidők figyelése

Integráció és 
törvényi előírások

A bejövő számlák gyors, hatékony és formátumtól független feldolgozása

A számlák határidőnek megfelelő engedélyezése

A feldolgozási folyamatok áttekinthető megjelenítése 

A költségviselők és költséghelyek beépítése

Minden releváns információ valós idejű, kompakt megjelenítése 

Átláthatóság az egyes folyamati lépcsők hiánytalan dokumentálásán keresztül

A kísérő levelezés folyamatra vonatkoztatott archiválása

Közös munkát segítő funkciók a hatékonyabb információcsere érdekében a folyamatok során

Nagyobb lehetőség az árengedmények kihasználására 

Optimalizált cash-flow kezelés a gyors feldolgozásnak köszönhetően

Költségek csökkentése a feldolgozás minőségének javulásával egyidejűleg

Kényelmes likviditás- és költség tervezési funkció

Számlák revízióbiztos és jogszabályoknak megfelelő kezelése

Minden gyakori ERP rendszer tökéletes integrációja

A rendelési hivatkozással rendelkező vagy nem rendelkező számlák támogatása

Külföldi pénznemek automatikus kezelése
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Nap mint nap nagyszámú számla fut be egy- 
egy vállalathoz. Legyenek ezek elektronikus vagy  
papíralapú számlák, PDF vagy ZUGFeRD formájú 
bizonylatok, a kihívás abban rejlik, hogy a külön-
böző formátumok és a nagy számú bejövő számlák 
gyorsan, biztonságosan, hatékonyan és gazdasá-
gosan kerüljenek feldolgozásra. Ez nem csak a  
rögzítésre, ellenőrzésre, költség hozzárendelésre  
és engedélyezésre vonatkozik. Sokkal fontosabb 
szerepe van a végső könyvelésnek és a fizetési meg-
bízásnak. Így feltétlenül szükséges az összeköttetés 
a meglévő ERP rendszerekkel. A bejövő számlák 
automatikus feldolgozását szolgáló megoldással ez 
a folyamat felgyorsítható és bármikor hatékonyan 
és nyomon követhetően megvalósítható.

Az ELO Invoice üzleti megoldással a bejövő számlák 
tökéletes feldolgozásra kerülnek és az adatokat 
végül automatikusan átveszi az ERP rendszer. A  

bejövő számlákat kezelő dashboard segítségével 
mindent egy pillanat alatt áttekinthet. A különböző 
kiértékelési nézetek és riport funkciók gondos-
kodnak az átláthatóságról és a hatékony számlake-
zelésről.

Testreszabott megoldás 
az Ön folyamataihoz konfigurálva

Speciális szabványok figyelembevétele
pld. nemzeti valuták vagy a ZUGFeRD formátum

Skálázható alkalmazás 
Ön határozza meg az automatizáltság fokát

Optimális Automatizálás 
az ELO DocXtractor, ELO AS és egyéb moduloknak 
köszönhetően

Minden sztenderd ERP rendszer integrációja 
pld. SAP, Navision vagy Datev

ELO ECM Suite 10 A digitális számlakezelés - Business Solution ELO Invoice

Automatikusan vagy manuálisan
Az ELO DocXtractor modulja lehetővé teszi a  
bizonylatok adatainak automatizált kiemelés- 
ét és osztályozását. A felhasználó igényeinek meg-
felelően a számlainformációk manuális rögzítése is 
lehetséges vagy akár ZUGFeRD formátumból is ki-
nyerhetőek.

Számlák pontos rögzítése
A számlainformációk rögzítésekor az ELO az ERP 
rendszerből származó adatokat használja. Az  
adatokat és információkat összehasonlítja az ERP 
rendszerben szereplőkkel. Így kiegészíthetőek az 
olyan információk, melyek nem részei egy szám-
lának - például a könyvelési terület vagy a megha-
talmazotti információk. Így biztosítható a kinyert 
adatok magas minősége, melyek fontosak a zökke-
nőmentes bizonylat feldolgozás szempontjából.

Minden számla áttekintése
A beérkező számla dashboard segítségével minden 
számlát átláthat, mely az éppen zajló folyamatban 
található. Közvetlenül látható a számlabizonylatok 
száma, státusza és további rész-információk. A 
figyelmeztető rendszernek köszönhetően könnye-
dén betarthatóak a kedvezmény határidők és az ese-
dékességi határidők. A határidő szempontjából kriti-
kus számlák is megjelennek az egyes feldolgozási 
fázisok során. 

Jobb, gyorsabb és jövőtálló folyamatok az ELO-val 

Egyéni folyamatok támogatása  
A bejövő számlák feldolgozásának folymata 
minden vállalatnál különböző. Az ELO alkalmaz-
kodik az Ön folyamataihoz, függetlenül attól, hogy 
a számlák közvetlenül egy központi elosztóhelyre 
ill. szkenner állomásra érkeznek-e vagy a könyve-
lésen kerülnek rögzítésre.

Alaktól és formátumtól függetlenül   
Az ELO lehetővé teszi a teljes bejövő számla tömeg 
automatikus feldolgozását. Nem számít, hogy ezek 
papír vagy digitális formában érkeztek-e, e-mail 
mellékletként vagy ZUGFeRD formátumban.

Irányítás workflow segítségével 
A kontírozás az ELO Invoice üzleti megoldásban egy 
előre konfigurált és bővíthető workflow alapján 
történik. Az egyes lépésekhez - pl. a költséghely 
rögzítése - szerkesztési ablakok definiálhatóak. Ez-
által garantáltak a rövid átfutási idők és a kedvez-
mény határidők betartása. 

Teljes nyomonkövethetőség
Minden workflow fázist jegyzőkönyvez a rendszer, 
és összegzett formában megjeleníti őket az ELO 
hírfolyamban. Emellett a feldolgozás egyes lépése-
inél információkat lehet hozzáadni a számlabi-
zonylathoz, melyek azután tartósan összekap-
csolva maradnak a dokumentummal.

Ha egy számlabizonylatot ki kell venni a feldolgo-
zási folyamatból, ehhez minden lépésnél rendelke-
zésre áll a megfelelő opció. Azok a bizonylatok, 
melyeket ehhez a klíring ponthoz rendelünk, bár-
mikor újra átvehetőek a feldolgozási folyamatba. 

Számlák archiválása 
A digitalizált számláknak az ELO postafiókba való 
bevitelével elindul a további, automatikus feldol-
gozás. Különféle funkciók segítik az igényeknek 
megfelelő archiválást. A számlák emellett automa-
tikusan a konfigurációban meghatározott helyre 
kerülnek az ELO archívumban.  

Itt is hiánytalanul dokumentálódik a folyamat, 
hogy biztosítva legyen a mindenkori utánkövethe-
tőség.

Könyvelés az ERP rendszerben
Miután minden illetékes ellenőrizte és jóváhagyta, 
minden kinyert adat importálódik az ERP rend-
szerbe.  Az ELO biztosítja a tökéletes kapcsolódást 
minden gyakori ERP rendszerhez. Ön határozza 
meg, igény szerint, hogy mely adatok kerüljenek 
átadásra egy ERP rendszerbe. 

Ha az alkalmazott ERP rendszer lehetővé teszi a 
könyvelési adatok, pld. a kifizetés dátumának vagy 
a kifizetés státuszának rendelkezésre bocsátását, 
ezek természetesen hozzárendelhetőek a folya-
mathoz ill. a számlabizonylathoz az ELO Invoice 
üzleti megoldásban. Teljesen automatikusan és 
testre szabhatóan a maximális átláthatóság érde-
kében.

Számlák ellenőrzése
Minden számladokumentum esetében ellenőr-
zésre kerül, hogy megvannak-e, teljesek-e és helye-
sek-e a mindenkor érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelő számlainformációk. Végül a számla az il-
letékes munkatárshoz vagy a megfelelő osztálynak 
kerül továbbításra engedélyezésre. 

Számlák egyéni jóváhagyása
Az Ön által ellenőrzött folyamatban például a 
számlaösszeg függvényében kerül eldöntésre, ki 
hagyhat jóvá egy számlát? Vagy bizonyos hitelezők 
esetében a négy-szem-elvet alkalmazzák? Ezen és 
ehhez hasonló követelmények gyorsan és egysze-
rűen realizálhatóak. Nem igényel külön programo-
zást, kombinálható és az ELO üzleti megoldás alap 
konfigurációs opcióival megoldható.

Statisztikák összeállítása 
Pár kattintással generálhatóak különböző értéke-
lések, például "A legjobb 5 hitelező" vagy a hitele-
zőknek egy átfogó rangsorolása. A dátum- ill.  
naptárbeállítások formájában rendelkezésre álló 
különféle szűrési lehetőségek alapján megjelenít-
hetőek az egy adott időszakra vonatkozó hatá-
ridők. A bejövő számla dashboard számos csopor-
tosítási és szűrési opciót kínál a statisztikai 
leírásokhoz. Ezek egyéni igények szerint alakítha-
tóak. 

Digitális számlakezelés 
Takarítson meg pénzt és időt az ELO Invoice üzleti megoldással

Külföldi pénznemek  
figyelembevétele
A napi aktuális deviza árfolyamok rendelkezésre 
állnak a kimutatásokhoz a folyamat során. Így a kül-
földi pénznemek is optimálisan dolgozhatóak fel. 
Az árfolyamok az Európai Központi Bank napi aktu-
ális adatai alapján kerülnek meghatározásra.

Rögzítés
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földi pénznemek is optimálisan dolgozhatóak fel. 
Az árfolyamok az Európai Központi Bank napi aktu-
ális adatai alapján kerülnek meghatározásra.
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Nap mint nap nagyszámú számla fut be egy- 
egy vállalathoz. Legyenek ezek elektronikus vagy  
papíralapú számlák, PDF vagy ZUGFeRD formájú 
bizonylatok, a kihívás abban rejlik, hogy a külön-
böző formátumok és a nagy számú bejövő számlák 
gyorsan, biztonságosan, hatékonyan és gazdasá-
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rögzítésre, ellenőrzésre, költség hozzárendelésre  
és engedélyezésre vonatkozik. Sokkal fontosabb 
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bízásnak. Így feltétlenül szükséges az összeköttetés 
a meglévő ERP rendszerekkel. A bejövő számlák 
automatikus feldolgozását szolgáló megoldással ez 
a folyamat felgyorsítható és bármikor hatékonyan 
és nyomon követhetően megvalósítható.
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zelésről.

Testreszabott megoldás 
az Ön folyamataihoz konfigurálva

Speciális szabványok figyelembevétele
pld. nemzeti valuták vagy a ZUGFeRD formátum

Skálázható alkalmazás 
Ön határozza meg az automatizáltság fokát

Optimális Automatizálás 
az ELO DocXtractor, ELO AS és egyéb moduloknak 
köszönhetően

Minden sztenderd ERP rendszer integrációja 
pld. SAP, Navision vagy Datev
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Automatikusan vagy manuálisan
Az ELO DocXtractor modulja lehetővé teszi a  
bizonylatok adatainak automatizált kiemelés- 
ét és osztályozását. A felhasználó igényeinek meg-
felelően a számlainformációk manuális rögzítése is 
lehetséges vagy akár ZUGFeRD formátumból is ki-
nyerhetőek.

Számlák pontos rögzítése
A számlainformációk rögzítésekor az ELO az ERP 
rendszerből származó adatokat használja. Az  
adatokat és információkat összehasonlítja az ERP 
rendszerben szereplőkkel. Így kiegészíthetőek az 
olyan információk, melyek nem részei egy szám-
lának - például a könyvelési terület vagy a megha-
talmazotti információk. Így biztosítható a kinyert 
adatok magas minősége, melyek fontosak a zökke-
nőmentes bizonylat feldolgozás szempontjából.

Minden számla áttekintése
A beérkező számla dashboard segítségével minden 
számlát átláthat, mely az éppen zajló folyamatban 
található. Közvetlenül látható a számlabizonylatok 
száma, státusza és további rész-információk. A 
figyelmeztető rendszernek köszönhetően könnye-
dén betarthatóak a kedvezmény határidők és az ese-
dékességi határidők. A határidő szempontjából kriti-
kus számlák is megjelennek az egyes feldolgozási 
fázisok során. 

Jobb, gyorsabb és jövőtálló folyamatok az ELO-val 

Egyéni folyamatok támogatása  
A bejövő számlák feldolgozásának folymata 
minden vállalatnál különböző. Az ELO alkalmaz-
kodik az Ön folyamataihoz, függetlenül attól, hogy 
a számlák közvetlenül egy központi elosztóhelyre 
ill. szkenner állomásra érkeznek-e vagy a könyve-
lésen kerülnek rögzítésre.

Alaktól és formátumtól függetlenül   
Az ELO lehetővé teszi a teljes bejövő számla tömeg 
automatikus feldolgozását. Nem számít, hogy ezek 
papír vagy digitális formában érkeztek-e, e-mail 
mellékletként vagy ZUGFeRD formátumban.

Irányítás workflow segítségével 
A kontírozás az ELO Invoice üzleti megoldásban egy 
előre konfigurált és bővíthető workflow alapján 
történik. Az egyes lépésekhez - pl. a költséghely 
rögzítése - szerkesztési ablakok definiálhatóak. Ez-
által garantáltak a rövid átfutási idők és a kedvez-
mény határidők betartása. 

Teljes nyomonkövethetőség
Minden workflow fázist jegyzőkönyvez a rendszer, 
és összegzett formában megjeleníti őket az ELO 
hírfolyamban. Emellett a feldolgozás egyes lépése-
inél információkat lehet hozzáadni a számlabi-
zonylathoz, melyek azután tartósan összekap-
csolva maradnak a dokumentummal.

Ha egy számlabizonylatot ki kell venni a feldolgo-
zási folyamatból, ehhez minden lépésnél rendelke-
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bevitelével elindul a további, automatikus feldol-
gozás. Különféle funkciók segítik az igényeknek 
megfelelő archiválást. A számlák emellett automa-
tikusan a konfigurációban meghatározott helyre 
kerülnek az ELO archívumban.  

Itt is hiánytalanul dokumentálódik a folyamat, 
hogy biztosítva legyen a mindenkori utánkövethe-
tőség.

Könyvelés az ERP rendszerben
Miután minden illetékes ellenőrizte és jóváhagyta, 
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a kifizetés státuszának rendelkezésre bocsátását, 
ezek természetesen hozzárendelhetőek a folya-
mathoz ill. a számlabizonylathoz az ELO Invoice 
üzleti megoldásban. Teljesen automatikusan és 
testre szabhatóan a maximális átláthatóság érde-
kében.

Számlák ellenőrzése
Minden számladokumentum esetében ellenőr-
zésre kerül, hogy megvannak-e, teljesek-e és helye-
sek-e a mindenkor érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelő számlainformációk. Végül a számla az il-
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Számlák egyéni jóváhagyása
Az Ön által ellenőrzött folyamatban például a 
számlaösszeg függvényében kerül eldöntésre, ki 
hagyhat jóvá egy számlát? Vagy bizonyos hitelezők 
esetében a négy-szem-elvet alkalmazzák? Ezen és 
ehhez hasonló követelmények gyorsan és egysze-
rűen realizálhatóak. Nem igényel külön programo-
zást, kombinálható és az ELO üzleti megoldás alap 
konfigurációs opcióival megoldható.

Statisztikák összeállítása 
Pár kattintással generálhatóak különböző értéke-
lések, például "A legjobb 5 hitelező" vagy a hitele-
zőknek egy átfogó rangsorolása. A dátum- ill.  
naptárbeállítások formájában rendelkezésre álló 
különféle szűrési lehetőségek alapján megjelenít-
hetőek az egy adott időszakra vonatkozó hatá-
ridők. A bejövő számla dashboard számos csopor-
tosítási és szűrési opciót kínál a statisztikai 
leírásokhoz. Ezek egyéni igények szerint alakítha-
tóak. 
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Takarítson meg pénzt és időt az ELO Invoice üzleti megoldással

Külföldi pénznemek  
figyelembevétele
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állnak a kimutatásokhoz a folyamat során. Így a kül-
földi pénznemek is optimálisan dolgozhatóak fel. 
Az árfolyamok az Európai Központi Bank napi aktu-
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határidők figyelése

Integráció és 
törvényi előírások

A bejövő számlák gyors, hatékony és formátumtól független feldolgozása

A számlák határidőnek megfelelő engedélyezése

A feldolgozási folyamatok áttekinthető megjelenítése 

A költségviselők és költséghelyek beépítése

Minden releváns információ valós idejű, kompakt megjelenítése 

Átláthatóság az egyes folyamati lépcsők hiánytalan dokumentálásán keresztül

A kísérő levelezés folyamatra vonatkoztatott archiválása

Közös munkát segítő funkciók a hatékonyabb információcsere érdekében a folyamatok során

Nagyobb lehetőség az árengedmények kihasználására 

Optimalizált cash-flow kezelés a gyors feldolgozásnak köszönhetően

Költségek csökkentése a feldolgozás minőségének javulásával egyidejűleg

Kényelmes likviditás- és költség tervezési funkció

Számlák revízióbiztos és jogszabályoknak megfelelő kezelése

Minden gyakori ERP rendszer tökéletes integrációja

A rendelési hivatkozással rendelkező vagy nem rendelkező számlák támogatása

Külföldi pénznemek automatikus kezelése
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