Bespaar tijd en geld met onze oplossingen.
COMAX helpt bedrijven met het verbeteren van administratieve processen. Wij bieden op maat
gemaakte software-oplossingen aan voor digitaal data-& documentbeheer met als doel uw
administratieve processen te optimaliseren met tijdswinst en verkleinde foutenmarge als gevolg.
We doen dit door manuele handelingen om te zetten in digitale stromen die naadloos in uw
huidige softwarepakket(ten) inpassen.

COMAX versterkt Venice met de volgende oplossingen:
Het omzetten van pdf-facturen naar ubl-formaat

1. Met manuele interventie: COMAX UBL CREATE inclusief COMAX Split & Merge-module
Via de COMAX Split & Merge-module worden digitaal aangeleverde of gescande facturen gesplit en
doorgestuurd naar COMAX UBL. Met deze tool wordt er van elke factuur een UBL gemaakt op basis
van tekstherkenning met gemiddelde herkenning van 85%. De niet herkende velden kunnen manueel
aangevuld worden om zo een 100% correcte UBL te verkrijgen die daarna rechtstreeks in Venice kan
geïmporteerd worden als boekingsvoorstel.
Een ideale oplossing wanneer een administratief bediende de factuurvoorbereiding kan doen!

2. Volledig automatisch: COMAX UBL AUTO inclusief COMAX Split & Merge-module
Via OCR herkennen we alle headergegevens van de digitale factuur. Niet herkende gegevens worden
aangevuld met generieke gegevens, zodat voor elke factuur automatisch een UBL gecreëerd wordt
die rechtstreeks in Venice kan geïmporteerd worden. Met deze werkwijze kunnen gescande facturen
of facturen die digitaal worden aangeleverd door de klant (via uniek mailadres, dropbox,…) op de
achtergrond via een volautomatisch proces als boekingsvoorstel in uw boekhoudpakket verschijnen.
De toepassing wordt ook aangestuurd vanuit de COMAX Split-module.
Een ideale oplossing wanneer de dossierbeheerder de boeking van A tot Z zelf doet!

Onze prijzen:
COMAX modules

Eénmalige installatie kost

Huurkost/maand (voor
maintenance, helpdesk & updates)

UBL Create incl. Split & Merge

UBL Auto incl. Split & Merge

0€

Tussen 40 € en 200 € / mnd

1.500 €

Tussen 160 € en 250 € / mnd

Technische informatie:
▪

Benodigde schijfruimte: gemiddeld 120% van het aangeleverde volume aan pdf’s.
! Tip: klant laten scannen aan 300 dpi in z/w, zo beperk je de opslagruimte.

▪

Configuratie PC’s en servers: Minimum .Net versie 4.5.2

Ontdek al onze oplossingen op www.comax.be en contacteer ons vrijblijvend
voor een gratis demo!
03/344 90 91 INFO@COMAX.BE
Meer informatie over Venice via: www.unit4venice.be

