NOVA AX
Med en løsning til bilagshåndtering optimeres dine arbejdsprocesser omkring håndtering af
bilag i din virksomhed. Desuden slipper du for de store reoler med ringbind i dit kontormiljø,
ligesom du lynhurtigt vil kunne genfinde dine bilag og få større sikkerhed. Desuden er der store
besparelser at hente.
Kort fortalt får du en højteknologisk og brugervenlig løsning, der klarer din virksomheds
bilagshåndtering på en effektiv og sikker måde.

Med Inventio.ITs NOVA AX modul får du mulighed
for at importere konterede og godkendte fakturaer
direkte ind i maven på ERP-systemet.

•

Styrket intern kontrol, højere serviceniveau og
overblik
o Både internt og eksternt forbedres
serviceniveauet, da du lynhurtigt kan
genfinde de ønskede bilag. Du har altid
kontrol over dit bilags elektroniske rejse
igennem din organisation og kan altid se
bilagets historik.

•

Optimeret økonomistyring
o Rød-gul-grøn funktion skaber synlighed over
dine bilags betalingsfrister.

dokIT NOVA AX sikrer dig og din virksomhed:
•

•

Reducerede omkostninger og gennemløbstid
o Undersøgelser har vist at det i mange
virksomheder kan koste helt op til 250 kr. at
bære én faktura igennem hele organisationen. Med dokIT NOVA kan du reducere dette
beløb kraftigt.
Færre fejl
o Med dokIT NOVA vil dine bilag blive
behandlet elektronisk, så de aldrig bliver
væk og altid behandles som det ønskes.
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•

Samarbejde og fleksibilitet omkring bilag
o Ofte er det nødvendigt at involvere
medarbejdere eller leverandører før man
endeligt kan godkende et bilag. I NOVA er
det nemt at samarbejde om et bilag og alle
handlinger bliver logget. Desuden er det
nemt at genfinde bilagene –både på
kontoret og hjemmefra.

Sådan virker det
Faktura scannes, afløftes fra mail, XML eller OIOUBL, der
konteres og sendes i ”
normalt”flow i NOVA systemet. Her
går faktura i venteposition indtil Dynamics AX, udfra
standardopsætningen i AX, har besluttet om fakturaen kan
godkendes direkte –og dermed ikke behøver at komme i
flow - eller skal videre.
Ligegyldigt hvad, vil fakturaen ende i AXens normale
fakturakladder og blive bogført her. Alt sammen ganske
automatisk.

Inventio.IT A/S
Inventio.IT A/S er etableret 1. oktober
2001. Vi er totalleverandør og installerer,
implementerer og varetager drift af ITløsninger.
Vores force er især Microsoft Dynamics
ERP-løsninger, Hosting og IT-drift. Med
vores afdelinger i Herlev og Harlev J
dækker vi hele landet, og vi betjener
også vores internationale kunders dattereller søsterselskaber i resten af verden.

Teknologi
dokIT og Inventio.IT har udviklet en webservice til
systemet, således, at systemerne ikke behøver at være
umiddelbart på samme site. Som standard er interfacet
udviklet til verison AX 2009 og AX 2012, og det skal være
teknisk muligt at benytte webservice.
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