Aumenta a visibilidade
dos seus processos de
pagamento
Cumpre com facilidade
diversos padrões de
conformidade
Fornece o armazenamento
seguro e centralizado de
documentos
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Integre OnBase e Oracle PeopleSoft
para acelerar processos

Ao integrar o OnBase da Hyland com o Oracle PeopleSoft, sua organização
adiciona ao sistema de ERP recursos como gestão de conteúdo empresarial,
gestão de casos e fluxo de trabalho. Departamentos por toda a organização
– incluindo departamentos de back office – poderão acessar os documentos
e informações relacionados aos seus processos de negócios diretamente na
interface PeopleSoft à qual estão acostumados.
Seus documentos - de faturas e ordens de compra a contratos e documentos
de integração de novos funcionários - tornam-se imediatamente disponíveis
aos funcionários em uma mesma tela, eliminando a busca por informações e
acelerando processos em toda a organização

Reduz o trabalho manual de CP para aumentar visibilidade e
controle
Utilizar o OnBase para agilizar o processamento de faturas introduz controle,
consistência e supervisão no processo de aprovação. O rastreamento de
responsabilidades também impede o processamento duplicado de faturas,
pagamentos não autorizados e desvio de fundos.
Utilizando o OnBase em Contas a Pagar, sua organização:

•• Reduz os custos de processamento ao diminuir o tempo gasto na
manipulação de faturas impressas

•• Automatiza os fluxos de trabalho para o processamento rápido e eficiente
de faturas com ou sem ordens de compra

•• Oferece maior visibilidade nos processos

Automatiza Contas a Receber para reforçar a saúde financeira da
organização
O OnBase automatiza as etapas manuais de CR e fornece acesso instantâneo aos
dados e documentos relevantes. Isso minimiza os custos, reduz o prazo médio
de recebimento e aumenta a transparência de contas a receber e do fluxo de
caixa.
Ao implementar o OnBase no Contas a Receber, sua organização:

•• Agiliza o processamento de pedidos e de pagamentos
•• Aprimora a resolução de controvérsias e o serviço a clientes
•• Proporciona maior visibilidade nos processos da organização

Simplifica os pedidos de compra para maior clareza
A solução OnBase para pedidos de compra facilita a criação, o roteamento, o
rastreamento e a administração de todos os pedidos de compra, tornando os
processos mais claros para gerentes e executivos.
Com o OnBase, sua organização:

•• Permite aos usuários enviar formulários online para iniciar rapidamente o
processamento do pedido de compra

•• Acelera os processos ao rotear instantaneamente os pedidos para revisão e
aprovação
•• Mantém todos os interessados atualizados, enviando notificações
automáticas por email

Simplifica os processos de RH e eleva os níveis de serviço
aos funcionários
O OnBase otimiza a capacidade dos funcionários de executar suas tarefas
administrativas, acessar informações e iniciar processos de aprovação de RH.
Ao conectar OnBase e PeopleSoft, as organizações armazenam os documentos
dos funcionários eletronicamente em um local centralizado e seguro, reduzindo
o tempo gasto na busca por conteúdo, reforçando a segurança e apoiando as
iniciativas de conformidade.
Com a implementação do OnBase no RH, sua organização:

•• Gerencia os arquivos dos funcionários com eficiência e segurança
•• Aprimora a gestão de políticas e procedimentos
•• Acelera os processos e aumenta a transparência
Aumenta o controle sobre o processo de gestão de contratos
O OnBase gerencia todo o ciclo de vida do contrato, automatizando as etapas
previsíveis e permitindo aos funcionários concluir as atividades orientadas por
conhecimento. Uma visão completa de todas as informações, tarefas, atividades
e correspondências aumenta a produtividade dos funcionários com a eliminação
da necessidade de alternar entre aplicativos, planilhas e compartilhamento de
arquivos.
Com o OnBase para gestão de contratos, sua organização:

•• Aumenta a produtividade com o acesso central a todas as informações
relacionadas aos contratos

•• Gerencia o ciclo de vida dos contratos, das tarefas automatizadas às
dirigidas por conhecimento

•• Aumenta a transparência do status dos contratos com relatórios e painéis
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“Cerca de 90 % das nossas
faturas estão no nosso sistema
PeopleSoft até o final do dia.
Agora elas estão disponíveis
aos compradores no dia
seguinte.”
– Nikki Head, gerente adjunto sênior de Contas a
Pagar, Leggett & Platt, Incorporated

