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Document Capture

Elektronisch scannen,

herkennen, verwerken, 

autoriseren en archiveren van 

inkoopfacturen

GAC Inkoopfactuurscanning
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let's
connect
Sneller facturen verwerken 

met Document Capture
De handmatige verwerking van inkoopfacturen is tijdrovend en foutgevoelig. Vooral het invoeren, 

koppelen van de juiste grootboekrekeningen, fiatteren en archiveren nemen de nodige tijd in beslag. 

Daarnaast is het goedkeuren van facturen op papier of via e-mail een onoverzichtelijk proces dat vaak 

leidt tot vertraging en onnodige fouten. GAC laat u graag kennismaken met GAC 

Inkoopfactuurscanning; een oplossing die zorgt voor een automatische en foutloze verwerking van 

facturen. Hierdoor bespaart u veel tijd en versnelt u processen. U profiteert direct van deze voordelen 

en verdient de investering snel terug. 

Inkomende facturen scannen, herkennen & verwerken
GAC Inkoopfactuurscanning voor Microsoft Dynamics NAV is een volledige oplossing waarmee u uw facturen 

geautomatiseerd kunt scannen, herkennen, verwerken, autoriseren en archiveren. Door de interactie met 

Microsoft Dynamics NAV beschikt u bovendien over de juiste middelen om inkooporders en goedkeuringen 

efficiënt te verwerken.

Elektronische facturen versturen

Steeds meer bedrijven gaan over op digitale facturering, een proces waarbij Document Capture niet kan 

ontbreken. De factuur wordt gestuurd naar een door u gekozen e-mailadres en komt direct in Microsoft 

Dynamics NAV terecht. De fysieke facturen die binnenkomen kunnen worden gescand en gemaild naar 

datzelfde e-mailadres waarna het automatische proces van afhandeling wordt gestart. Dit gebruiksvriendelijke 

proces omvat het accorderen van facturen met uitgebreide mogelijkheden voor het doen van aanpassingen, 

toevoegen van opmerkingen en het definiëren van vervolgacties.  

• Geen handmatig invoerwerk

• Versneld autorisatieproces

• Verkleinde foutkans

• Hogere beschikbaarheid, 

via de browser, tablet of 

smartphone

• Meer mogelijkheden door

automatiseren

Growing Together

Direct aan de slag?

Direct aan de slag met slimmer werken? Ga naar www.gac.nl/gac-document-capture voor een gratis 

webinar of bel: 0499 58 28 27.


