Continia

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE
Sobre a Solução
A solução mais popular do mundo para digitalizar faturas e
outros documentos diretamente do Microsoft Dynamics
365 Business Central.
Como a única solução no mercado, oferecemos registo
automático de documentos, extração de dados OCR, um
fluxo de trabalho de aprovação avançado e um arquivo
digital pesquisável em texto completo.
O Continia Document Capture é certificado pela Microsoft
e, com base na experiência de mais de 1.500 clientes
existentes, uma implementação padrão pode ser realizada
pelo seu Parceiro Microsoft Dynamics 365 Business
Central em menos de uma semana.
Esta solução pode ser integrada nas seguintes versões do
NAV: 5.01 / 2009/ 2009 R2 Classic / 2013 / 2013 R2 / 2015
/ 2016 / 2017 / D365 BC.

Acelere o registo da entrada de
documentos com o CONTINIA
DOCUMENT CAPTURE
O DOCUMENT CAPTURE da CONTINIA é a melhor e
mais completa solução para a digitalização de faturas
de compras e outros documentos diretamente para
dentro do Microsoft Dynamics 365 Business Central!
É a única solução no Mercado que oferece em
simultâneo o registo automático de documentos, a
extração de dados via OCR, um fluxo de aprovação
avançado e um arquivo digital pesquisável e
totalmente indexado.
O DOCUMENT CAPTURE otimiza e automatiza todos
os seus fluxos de processos – desde a entrada do
documento até à sua posterior pesquisa.

Cansado de entradas manuais?

Vencedor do Prémio OCR
Fluxo de aprovação arquivo digital

O Continia Document Capture otimiza e automatiza todos
os processos de fluxo de trabalho – desde receber um
documento, a recuperá-lo novamente quando precisar
dele. Usando endereços de e-mail pré-definidos e pastas
num servidor de arquivos, todos os documentos recebidos
são carregados automaticamente e processados em OCR.
Os documentos em papel podem ser digitalizados e
registados da mesma maneira.

Correspondência de Encomendas de Compra

Porque escolher o CONTINIA?

O Continia Document Capture inclui um conjunto
avançado de recursos para efetivamente combinar faturas
de compra com ordens de compra existentes.

Microsoft Dynamics que otimizaram os seus processos de
negócio com a utilização do CONTINIA Document Capture

Encomendas de Venda e outros documentos
Também fornecemos digitalização de pedidos de vendas
como padrão. Também é fácil criar outros tipos de
documentos com as suas próprias interpretações e regras
para o que deve acontecer com o documento e os dados
relacionados, como contratos, certificados, guias
e muito mais.

Adicionar mais documentos com
Drag-and-Drop
Com o Continia Document Capture pode “arrastar e
soltar” qualquer tipo de arquivo ou e-mail para qualquer
registo do Dynamics 365 Business Central.

Obter uma visão geral e recuperar o controlo
Terá sempre uma visão geral do estado dos vouchers
individuais no atual aprovador. Cada aprovador pode
rever os documentos por meio do cliente Dynamics 365
Business Central ou através do Continia Web
Approval Portal.

Arquivo digital
É possível recuperar uma fatura baseada não apenas em
dados nos campos do Dynamics 365 Business Central,
mas também a partir de informações que estão apenas
registadas na fatura original, como números de referência
específicos, números de fornecedores ou números
de série.

Principais Benefícios
O CONTINIA Document Capture é uma solução de
Gestão Documental totalmente integrado no Dynamics
365 Business Central que otimiza a registo de
documentos através da digitalização com recurso a
tecnologia OCR, validação integrada da informação e
respetivo arquivo digital.
Gera poupanças efetivas no tratamento da informação
não-estruturada, nomeadamente no registo, no
processo de aprovação, no arquivo digital e na
pesquisa de documentos, com um rápido retorno do
investimento.
Possibilidade de optar entre vários modelos de
licenciamento, incluindo a subscrição.

+ de 1500 clientes

Aumenta a eficiência

dos processos de entrada, aprovação e registo de
documentos no Dynamics 365 Business Central

Elimina entrada manual

com a correspondência automática de faturas com os
pedidos de compra previamente registados

Maior controlo e integração

do fluxo de documentos que suporta os processos de
negócio transversais à organização

Totalmente Integrado

com as funcionalidades standard do Dynamics 365 Business
Central, sendo facilmente extensível aos desenvolvimentos
específicos de cada cliente

Automatiza o Arquivo Digital

de documentos e acelera as respetivas pesquisas
de documentos

Sobre a Arquiconsult
A Arquiconsult é uma empresa de consultoria de
sistemas de informação, assente em tecnologias
Microsoft Dynamics, com escritórios em Lisboa,
Porto, Barcelona e Luanda.
Composta pela maior e mais experiente equipa de
consultores, tendo já implementado algumas das
mais complexas Soluções de Negócio Microsoft
Dynamics e sendo frequentemente referida a
clientes internacionais para as suas
implementações no nosso país.
Atualmente, contamos com clientes nos mais
diversos setores como sejam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Loja do Gato Preto
Casa da Música
Go Natural
Cork Supply
Essencis
Luís Simões
Renascimento
Sisav
Maltha

•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Salmeron
Fox Reciclagem
EGEO
TRIU
Veolia
Randstad
BNP Paribas / Cetelem
Stay Hotels

Arquiconsult
Lisboa | Porto | Barcelona | Luanda
www.arquiconsult.com l comercial@arquiconsult.com

