bank
Gestió intel·ligent de
bancs

Automatitza la gestió dels extractes bancaris

a3 ERP | bank és una solució innovadora dissenyada per
automatitzar la gestió dels extractes bancaris de la teva
empresa. amb a3 ERP | bank podràs abandonar el
tractament manual de cobraments i pagaments, dades

AUTOMATITZACIÓ DELS DOCUMENTS
BANCARIS
MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT

comptables i processos de punteig i estalviar fins al
70% del temps dedicat a aquests processos.

DADES FINANCERES ACTUALITZATS

MAJOR FIABILITAT

Aquesta solució et proporciona un únic entorn de

INTERPRETACIÓ INTEL·LIGENT DE DADES

treball des del qual tens accés a tota la informació
per a la gestió de documents bancaris de la teva
empresa.

COMUNICACIÓ AMB EL TEU ASSESSOR

ENTORN ÚNIC DE TREBALL

a3 ERP | bank forma part de a3 ERP , la solució integral de
gestió per a pimes que t'ofereix una visió global de tots
els processos productius i administratius de la teva
empresa i et garanteix una gestió eficient, ja que
optimitza recursos, simplifica processos i facilita la presa
de decisions de totes les àrees de la teva pime .

MAJOR SEGURETAT I CONTROL

AUTOMATITZACIÓ DELS

INTERPRETACIÓ INTEL·LIGENT DE DADES

DOCUMENTS BANCARIS
• a3 ERP | bank és una solució que automatitza la

gestió dels documents bancaris de la teva
empresa de forma integrada amb a3 ERP , la
solució integral de gestió per a pimes. D'una
manera àgil i senzill,
a3 ERP | bank realitza:

• Multidocumento i multiformat.
• Importa documents de tipus extracte, remesa

de cobrament i detall de visat, tant en paper
com en suport digital, aprofitant la seva
potent OCR: pdf, excel, jpg, tiff, csv, norma
43 i norma 19.

• Cobraments i pagaments en cartera de

a3 ERP segons la informació dels extractes.

• Interpreta de manera intel·ligent les dades

associades als documents bancaris aprenent

bank
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• comptabilització en a3 ERP .

dels patrons d'ús que va realitzant la solució.

• Punteig dels moviments realitzats

en el procés.
MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT

• Pots fer cerques exhaustives a través d'un

potent cercador tipus Google en dècimes de
segon.

• a3 ERP | bank millora la productivitat de la teva

empresa, ja que et permet abandonar el
tractament manual de la gestió dels extractes
bancaris i estalviar fins al 70% del temps dedicat
a aquests processos.

COMUNICACIÓ AMB EL TEU ASSESSOR

• amb a3 ERP | bank millores la comunicació

amb el teu assessor, ja que pots anotar
incidències o comentaris en els moviments i

DADES FINANCERES ACTUALITZATS

enviar-los per correu electrònic als teus
col·laboradors o persones d'interès.

• gràcies a a3 ERP | bank , les dades de cartera

estan sempre actualitzats i pots disposar-ne de
forma fàcil i ràpida per a les estadístiques i els
informes financers de la teva empresa.

ENTORN ÚNIC DE TREBALL
• Proporciona un entorn únic de treball des del

qual l'usuari té accés a tota la informació

MAJOR FIABILITAT

necessària per a la gestió de documents
bancaris.

• a3 ERP | bank minimitza errors en la gestió dels

extractes bancaris en realitzar de forma
automàtica la transcripció de cobraments i
pagaments, la comptabilització i els processos
de punteig.

GARANTIA I
MANTENIMENT
A parell partir de l'adquisició de
qualsevol aplicació Wolters Kluwer,
l'usuari disposa de 30 dies de
garantia i 6 mesos sense càrrec del
contracte de manteniment
postvenda, que inclou: atenció
telefònica, consultes i actualitzacions
a través d'Internet, noves versions de
l'aplicació i modificació cacions
segons disposicions legals.

93 821 3802
www.inforberconsulting.cat

MAJOR SEGURETAT I CONTROL
• Informa a l'usuari de potencials incoherències i

duplicitats en les dades bancàries.

• Ofereix total traçabilitat dels moviments entre

a3 ERP | bank i
a3 ERP .

contacte:
Inforber
C/ Prat de la Riba, 3-5
Berga (Barcelona)
www.inforber.cat

