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FAKTURY PŘIJATÉ

Přišel čas posunout vaši firmu do digitální éry a k vyšší efektivitě s českým softwarem.
myTEAM® řeší správu dokumentů, řízení projektů, vedení porad a automatizaci
firemních procesů s podporou práce na dálku. To vše je propojeno konceptem
úkolů – základních stavebních kamenů každé firemní aktivity.

HLADKÝ OBĚH FAKTUR
Modul Faktury přijaté umožňuje evidovat faktury v elektronické podobě a řídit procesy
od založení faktury přes její schválení až po případné přenesení faktury do informačního
systému. Díky vazbě faktur přijatých na smlouvy a objednávky lze přehledně sledovat
i finanční plnění navázaných smluv a objednávek.

PŘEHLEDNÁ EVIDENCE
Schvalování faktur
Vazba na smlouvy
a objednávky vydané
Díky vazbě faktur přijatých na smlouvu
a objednávku vydanou lze jednoduše sledovat
finanční plnění příslušné smlouvy, a tím
kontrolovat, zda nedošlo k jejímu přečerpání.
Budete mít také přehled, kolik faktur přijatých
bylo k objednávce pořízeno. Důležitou funkcí
je možnost zadání podkladů k zaúčtování dle
středisek, zakázek a činností. Tato data se
automaticky vygenerují podle podkladů
u navázané objednávky vydané a je možné
je upravit či rozšířit.

Koordinace oběhu
myTEAM® přináší přehlednou evidenci přijatých
faktur. Odstraňuje nekoordinované putování
faktur firmou a ruční řízení procesů. Silnou
stránkou modulu je snadné vyhledávání
v evidenci faktur dle různých parametrů
a jednoznačné určení zodpovědnosti za schválení
faktury přijaté. Modul podporuje pořízení
režijních a částečně materiálových faktur bez
vazby na skladové pohyby s možností vytvoření
pokladů pro zaúčtování a nastavením kontací.

myTEAM® zajišťuje proces schválení faktury
dle nastaveného podpisového řádu a limitu
výše faktury, případně rozdílu ceny na faktuře
a objednávce. V případě potřeby lze ručně
doplnit i další schvalovatele. Generuje úkol
schválení faktury vždy pouze na relevantní
skupinu osob nebo jednotlivce. Šetří čas
a snižuje riziko finančních pokut při auditech,
inspekcích nebo pozdních platbách. Pokud je
faktura navázána na objednávku, lze systém
nastavit tak, že v případě shody údajů na
faktuře a objednávce postačí pouze schválení
faktury objednatelem a není nutné zatěžovat
schvalováním management firmy.

Automatizace procesů
Systém řídí procesy pomocí automatických
úkolů doplněných o notifikace. Zahrnuje fáze
od založení faktury přes její schvalování až
po odeslání faktury do informačního systému
(ERP). Podporuje jak ruční proces vzniku
nových faktur přijatých pomocí průvodce,
tak automatické založení faktur pomocí
vytěžovacího softwaru, např. DOCU–X OCR
nebo Kofax.

DOPORUČUJEME

ROZŠÍŘENÍ O DALŠÍ MODULY Modul můžete rozšířit o Podpisový řád, který zautomatizuje proces vzniku
a připomínkování. Pro efektivní vytěžování faktur využívejte také software OCR. Modul naplno využijete při
integraci s moduly Smlouvy, Objednávky a Podatelna.

Přehled všech faktur
včetně jejich stavů

REVOLUČNÍ DESIGN
myTEAM® je založen na ovládání prostřednictvím panelů místo klasických oken. Toto jedinečné rozhraní nabízí nové možnosti
zobrazování dat a práce se vzájemně propojenými informacemi v několika panelech současně, bez nutnosti zavírat konkrétní
okna v klasickém rozhraní. Umožňuje jak využití širokoúhlých monitorů při práci v kanceláři, tak snadnou práci v terénu na
tabletech nebo mobilních telefonech.

TELEFON
E-MAIL
WEB

+420 597 403 403
myteam@kvados.cz
myteam.cz

© KVADOS, a. s. Všechna práva na obsah vyhrazena. Loga a jména pr
registrovanými ochrannými známkami ak

