
COMPTABILITZACIÓ DE FACTURES DE 
COMPRA  (Escaneig i gestió documental)

Distribuïdor autoritzat GOLD de:

Comptabilització automàtica de les factures de compra en 
un temps mínim i amb el major grau de seguretat possible, 
enllaçant-lo directament amb a3ERP.

  Matrix
AUTOFORM



Digitalitza i extreu 
automàticament les dades 
de les factures
•  De manera ràpida i segura, amb tecnologia OCR.       
•  En format paper (mitjançant escàner, multifuncional  
 o fotografia) o digital (documents PDF, Word, etc.  
 enviats per correu electrònic o dispositiu mòbil).

Indexa els documents
•  Totes les dades i fitxers queden indexats i ordenats  
 en una base de dades perquè trobis ràpidament la  
 informació que necessitis: 
 · El compte del proveïdor, la data, el número de  
  factura, la base imposable, etc.

Compatible amb el software 
a3ERP
•  S'integra amb a3ERP a través d'un connector: 
 · Genera automàticament els seients i altes des  
  del procés de reconeixement i validació OCR.     
 · Escull el Proveïdor/Client d'a3ERP mitjançant el  
  NIF.     
 · Escull el compte de despesa/ingrés segons els  
  paràmetres de a3ERP.     
 · També permet validació manual des de Matrix  
  Autoform.

Cap dada o document surt 
fora del despatx
•  Garanteix així un alt nivell de privacitat, sense cessió  
 de dades a tercers.

Genera automàticament els 
seients i altes de tercers
•  Compatible amb la majoria d'aplicacions 
 comptables evitant haver d'introduir les dades   
 manualment i cometre possibles errors.
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Extrau en segons les dades comptables sense utilitzar 
plantilles i sense aprenentatge previ.

Característiques
• Augmenta la teva productivitat: L'alliberament de tasques administratives rutinàries permet destinar el temps a   
 funcions més productives per a l'empresa.

• Sense errors: Ja no hauràs de teclejar els textos i tampoc t'exposaràs a equivocacions en la introducció manual de dades.  
 De la factura al sistema de gestió comptable en tan sols uns segons.

• Privacitat: Els documents no surten fora de la teva empresa ni són revisats per personal extern.

• Redueix el temps: Substitueix el tractament manual per l'extracció automàtica de dades, reduint considerablement el  
 temps de comptabilització.
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