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Czym jest FCI
FCI jest rozwi¹ązaniem stworzonym do
zarz¹ądzania rejestracj¹ą, sprawdzaniem
poprawnoœści i autoryzacj¹ą faktur zakupowych.
Celem systemu jest zautomatyzowanie i
uproszczenie tych procesów, a wszystko to w
oparciu o autorsk¹ą technologiêę odczytu i
weryfikacji dokumentów, która w po³ł¹ączeniu z

Korzyœści wynikaj¹ące z implementacji
FCI:
• oszczêędnoœśæć czasu na prace
administracyjne,
• mniejsza iloœśæć b³łêędów przy
wprowadzaniu dokumentów,

technologi¹ą SAP ERP tworzy kompleksowe

• standaryzacja i uproszczenie procesu
rejestracji i obiegu dokumentów,

rozwi¹ązanie umo¿żliwiaj¹ące ich powi¹ązanie z
zamówieniami oraz elektronicznym obiegiem

• skrócenie czasu miêędzy rejestracj¹ą a
akceptacj¹ą dokumentu.

dokumentów.
FCi jest produktem firmy FormCraft GmbH, specjalizuj¹ącej siêę w technologiach OCR.
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FCI czyta faktury tu¿ż po zainstalowaniu
Faktury zakupowe s¹ą do siebie podobne, jednak¿że ich
struktura ró¿żni siêę w zale¿żnoœści od dostawcy.
W odró¿żnieniu od innych aplikacji typu OCR system

Wybrani klienci wykorzystuj¹ący

FCI sam rozpoznaje ró¿żne struktury faktur bez

rozwi¹ązanie FrontCollect Invoice:

koniecznoœści przechodzenia przez pracoch³łonny
proces definicji pól i tworzenia wzorów dokumentów

• Linde Gas Deutschland,
• Lloyds TSB autolease,

w bazie dostawców.

• Loewe Opta GmbH,
• Vaillant GmbH.

Ca³ły proces odbywa siêę w trzech krokach.

KROK 1: Rozpoznanie dostawcy
FrontCollect Invoice skanuje i szuka na dokumencie informacji w podobny sposób, w jaki robi to
cz³łowiek. Oprogramowanie porównuje informacje znajduj¹ące siêę na dokumencie z danymi,
które znajduj¹ą siêę w bazie danych dostawców systemu ERP.
FrontCollect Invoice wyszukuje typowych danych na dokumencie jak np. numer NIP, nazwêę
firmy, adres, numer telefonu i faksu, numer rachunku bankowego i porównuje znalezione
informacje z danymi w bazie danych. Proces ten wykonywany jest przez „fuzzy server“, który
potrafi odnaleŸźæć w³łaœściwego dostawcêę nawet w przypadku, gdy rozpoznane dane s¹ą b³łêędne lub
niekompletne albo, je¿żeli np. sposób zapisu nazwy dostawcy jest inny ni¿ż ten, zachowany w bazie
danych.
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KROK 2: Czytanie danych
W tym kroku przetwarzania FCI wykonuje ekstrakt wymaganych danych z faktury. Najczêęœściej s¹ą
to numer zamówienia, numer faktury, data i kwota netto. Pocz¹ątkowo odbywa siêę to w oparciu o
algorytmy systemowe oraz zdefiniowane regu³ły dzia³łania. Wraz z rejestracj¹ą kolejnych
dokumentów FCI tworzy swoj¹ą, ogóln¹ą bazêę wiedzy. Gromadzone s¹ą w niej informacje o
strukturze i miejscu wystêępowania wartoœści, kluczowych s³łów („Faktura VAT nr”, „Invoice no.”) i
zasad rachunkowych, czy zasad oblicznia (Wartoœśæć Netto + kwota VAT = Suma Brutto). Dziêęki
temu faktura od kompletnie nowego dostawcy mo¿że byæć natychmiast przetwarzana.

KROK 3: Tworzenie bazy wiedzy
FCI pobiera informacje z faktur o nieznanej dotychczas strukturze. Poprawnie rozpoznane dane o
uk³ładzie danych na dokumencie zostaj¹ą automatycznie dodane do bazy wiedzy. Je¿żeli jednak nie
mo¿żna odnaleŸźæć jakiegoœś pola, dokument jest przesy³łany do korekty. Wprowadzone rêęcznie dane
dodawane s¹ą do bazy wiedzy, wykorzystywanej podczas kolejnych odczytów.

Powi¹ązanie odczytanych faktur z innymi dokumentami
Oprócz podstawowej funkcji czytania faktur, system FCI posiada równie¿ż dodatkowe
funkcjonalnoœści zwi¹ązane z integracj¹ą z systemami ERP. Dziêęki wykorzystaniu danych o
zamówieniu zawartych na fakturze mo¿żliwe jest automatyczne powi¹ązanie ze sob¹ą tych dwóch
typów dokumentów i ich weryfikacji.

Integracja z SAP ERP
FCI wyposa¿żony jest w dodatkowy modu³ł do integracji z systemem SAP ERP. Do SAP ERP
eksportowane s¹ą informacje o fakturze i automatycznie inicjowane odpowiednie procesy
wykorzystuj¹ące bazêę danych dostawców SAP, na przyk³ład powi¹ązanie faktury z danymi o
zamówieniu i informacjami o dostawie towaru.

Zalety rozwi¹ązania FCI:
• rozpoznawanie danych natychmiast po instalacji - bez parametryzacji, konfiguracji lub
programowania,
• monitorowane etapy przetwarzania dokumentów,
• przejrzysty status przetwarzania,
• przetwarzanie jedno- i wielostronicowych dokumentów,
• stosowanie obowi¹ązuj¹ących stawek VAT,
• rozpoznanie kosztów transportu i opakowania,
• przetwarzanie dokumentów w ró¿żnych jêęzykach, przy zastosowaniu stosownych dla danych
krajów regu³ł,
• integracja z systemem SAP ERP.
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O LST Sp. z o.o.
LST Sp. z o.o. powsta³ła w Gdañńsku w 1993 roku. LST jest wieloletnim
partnerem biznesowym SAP, Microsoft i IBM oraz wy³ł¹ącznym przedstawicielem
na Polskêę firm GFOS oraz Futura International Solutions.
LST dostarcza rozwi¹ązania biznesowe umo¿żliwiaj¹ące Klientom osi¹ągniêęcie przewagi
konkurencyjnej. Specjalizujemy siêę w obszarach zarz¹ądzania zasobami ludzkimi,
zarz¹ądzania logistyk¹ą i dystrybucj¹ą oraz zarz¹ądzania strategicznego, oferuj¹ąc
jednoczeœśnie kompleksowe rozwi¹ązania oparte na platformach ERP.
LST wspiera swych Klientów poprzez:
• wspomaganie przy formu³łowaniu strategii dzia³łania oraz kszta³łtowaniu
procesów gospodarczych,
• okreœślanie potrzeb informacyjnych oraz koncepcji informatyzacji,
• dobór odpowiednich rozwi¹ązañń informatycznych.
• kompletn¹ą implementacjêę tych rozwi¹ązañń.

LST, specjalizuj¹ąc siêę w dziedzinach zarz¹ądzania zasobami ludzkimi oraz logistyki w handlu i
dystrybucji, oferuje kompletne rozwi¹ązania informatyczne dopasowane do potrzeb Klientów.
Dostarczaj¹ąc swym Klientom nowoczesne metody zarz¹ądzania i narzêędzia informacyjne, LST
umo¿żliwia im skuteczniejsze zarz¹ądzanie organizacj¹ą.
W celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych Klienta LST oferuje:
• konsulting biznesowy w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwi¹ązañń informacyjnych,
rekonstrukcji procesów biznesowych, nowoczesnych modeli rachunku kosztów, zarz¹ądzania
zasobami ludzkimi oraz logistyki,
• doradztwo przy formu³łowaniu koncepcji rozwi¹ązania informacyjnego oraz doborze w³łaœściwych
narzêędzi informatycznych,
• konsulting wdro¿żeniowy przy implementacji rozwi¹ązañń,
• projektowanie i tworzenie dedykowanych systemów na zamówienie.
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