
Wyzwanie

Pracownicy firmy z branży nieruchomości, która posiada 
10 oddziałów, każdego miesiąca borykają się ze złożonym 
i czasochłonnym procesem fakturowania. Co miesiąc każda 
placówka wysyła swoje faktury do centrali, gdzie są one 
wprowadzane ręcznie, jedna po drugiej do wewnętrznego 
systemu finansowego firmy. 

Mała firma
Aplikacja Skanuj do SharePoint 
Online automatyzuje proces 
indeksowania elektronicznej 
wersji faktur

Zalety aplikacji

Aplikacja Skanuj do SharePoint Onli-
ne zwiększa wydajność, ponieważ 
eliminuje konieczność ręcznego 
wprowadzania danych oraz 
wysyłania dokumentów w formie 
papierowej.

Intuicyjny interfejs użytkownika  oraz 
zautomatyzowany proces obiegu do-
kumentów oznacza, że pracownicy 
nie potrzebują szkolenia, jak używać 
urządzenia. Wstępnie konfigurowa-
ne ustawienia drukarki gwarantują, 
że wszystkie dokumenty są czytelne 
i prawidłowo zeskanowane. Pozwala 
to zaoszczędzić czas, ponieważ nie 
ma konieczności ponownego wysy-
łania dokumentów.

Rozwiązanie

Dzięki  aplikacji Skanuj do SharePoint Online każdy z oddzia-
łów ma możliwość skanowania swoich papierowych faktur 
bezpośrednio do SharePoint.  Następnie są one sortowane 
i zapisywane w odpowiednich folderach zgodnie z metadany-
mi oraz zautomatyzowanymi procesami działającymi w tle.

Usprawnia to proces fakturowania i eliminuje ręczne przetwa-
rzanie faktur, przez co zespół finansowy może skoncentrować 
się na innych kluczowych dla firmy zadaniach.
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Oddziały 
raportujące do 

centrali

ODDZIAŁY  
LOKALNE

ODDZIAŁ  
LOKALNY

SIEDZIBA  
GŁÓWNA

www. r i c o h . p l

Wiele faktur musi zostać 
wysłanych do centrali do 

zaksięgowania

Fakty i dane liczbowe przedstawione w niniejszej broszurze dotyczą konkretnych przykładów biznesowych. 
Indywidualne uwarunkowania mogą spowodować inne wyniki. Wszystkie nazwy firm, marek, produktów 
i usług są własnością i są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Copyright 
© 2018 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze studium przypadku, jego zawartość i/lub 
układ nie mogą być modyfikowane i/lub adaptowane, kopiowane w części lub w całości i/lub włączane do 
innych opracowań bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Ricoh Europe PLC.

Studium przypadku: Mała firma

Każda placówka lokalna 
skanuje faktury za po-

mocą aplikacji Skanuj do 
SharePoint Online

Faktury automatycznie tra-
fiają do właściwego folderu 
SharePoint Online w siedzi-

bie głównej


