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Finans og ledelsesrapportering - BI
Finans
Finansdelen i DSM gør det muligt at foretage elektronisk fakturering og bilagsscanning, hvor fakturaer og andre dokumenter automatisk analyseres.
Korrektioner tilføjes let - blot ved at pege på fakturabilledet med musen.
Det er muligt at oprette skabeloner til oprettelse og
ændring af debitorer og kreditorer. På den måde
sparrer du genindtastning af oplysninger og brugerfejl undgåes bedre.

Der kan opsættes advarsler vedrørende minimum
dækningsgrad eller hvis en kreditgrænse overskrides.
Med værktøjer til håndtering af business intelligence kan du danne rapporter og visualisere data,
som gør det muligt at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Document Capture
Programmet kan scanne, udtrække OCR-data,
registrere, bogføre og arkivere alle typer af dokumenter. PDF-filer bliver automatisk downloadet
fra kendte e-mail adresser og behandlet af OCRteknologi uden brugerinvolvering overhovedet.
Relevante felter genkendes og overføres automatisk til DSM. Det betyder en hurtig og effektiv behandling af indkommende PDF-filer og papirdokumenter.
Systemet kan automatisk genkende leverandører,
udvidede dokumentoversigter, for-registrering af
købsfakturaer og meget mere. Fakturaer matches
automatisk til eksisterende købsordrer eller modtagelser samt godkendes og bogføres, hvis beløbet
er inden for foruddefinerede grænser.
Der er nem adgang til alle dokumenter fra de relevante steder i DSM. Du kan for eksempel åbne den
oprindelige PDF-faktura fra den bogførte faktura eller direkte fra en finanspost i DSM. Og du kan nemt
søge efter specifikke referencenumre, serienumre
eller alle andre informationer på købsfakturaer og
i andre typer dokumenter.

Payment Management
Du kan sende betalinger direkte fra DSM til din
banks online-system via Continia Payment Management. Betalingerne bliver godkendt og sendt til
banken på en gang, og du modtager en kvittering
for betalingen med det samme.
Den direkte kommunikation betyder, at du kan
downloade valutakurser, gemme indbetalingsfiler
og kontoudtog fra banken samt indlæse bankkontoafstemningsfiler direkte i DSM.

Du kan håndtere betalinger til flere leverandører i
forskellige valutaer og fra flere bankkonti med kun
ét posteringsted - udbetalingskladden.

Expense Management
Medarbejdere kan klare udgiftsrapportering, mens
de er på farten med en special app i Expense Management. De tager et billede, udfylder de obligatoriske felter og sender det direkte til bogholderiet.
Kilometerantal rapporteres på samme måde.
Med Continia Expense Management kan du hente
medarbejderens udgifter på kreditkortet direkte ind
i DSM og automatisk linke den individuelle udgift
med en registreret kvittering.
Så snart transaktioner og udgiftsrapporteringen
er afstemt, vil systemet have fuldt overblik over de
transaktioner, som mangler dokumentation. Udgifter kan enten godkendes direkte i DSM eller online via en webbrowser.

Rapportering til ledelsen
Microsoft Power BI og JETREPORTS er markedsledende værktøjer inden for analyse og business intelligence. Platformene er cloud-baseret og tilpasset alle former for standarder og forordninger
- inklusiv GDPR.
Med disse værktøjer omdannes nye og eksisterende
data til et fundament for strategiske beslutninger.
Data i dine rapporter er et her-og-nu billede og kan
opdateres med en enkelt tasteklik. Der er ikke behov for at skulle skabe en ny rapport hver måned
eller kvartal. Bare klik ”opdater”, og du kan se din
nye rapport med det samme eller sende den til en
webportal eller Excel for yderligere tilpasning.

Om JMA

Vi er specialister inden for IT-løsninger til maskinhandlere. Vi rådgiver om optimering af forretningsgange,
maskinkonfiguration, lageroptimering, servicehåndtering, økonomisk rapportering, kædehandelsanalyser og
meget mere. Vi kan sørge for uddannelse, tekniske installationer og hosting - kort sagt alt vedrørende maskinhandlernes IT. Vi er den erfarne sparringspartner med nære relationer til både leverandører og brancheforeninger.
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