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RR Donnelley wspiera proces automatyzacji faktur
w Górażdże Cement S.A.
W 2015 roku firma RR Donnelley rozpoczęła dostarcznie usługi digitalizacji faktur w Górażdże
Cement S.A. Do sukcesu przyczyniło się przede wszystkim ogromne zaangażowanie, zarówno ze
strony zespołu Klienta, jak i naszej firmy.

KLIENT
Grupa Górażdże to część międzynarodowego
koncernu Heidelberg Cement – światowego
lidera na rynku kruszyw, a także jednego
z największych na świecie producentów cementu oraz betonu towarowego. Firma rozpoczęła
działalność w Polsce w latach 90., a w skład jej
działalności wchodzą trzy linie biznesowe:
Górażdże Cement, Górażdże Beton oraz
Górażdże Kruszywa.

Spółki to nowocześnie zarządzane firmy, które
stosują najwyższe standardy produkcji oraz
zarządzania dostarczając produkty o najlepszej
jakości. W 2014 roku wartość obrotów skonsolidowanych Grupy Górażdże wyniosła 1,106 mln
złotych. Spółka zatrudnia około 1200 pracowników
w kilkudziesięciu lokalizacjach w Polsce.

WYZWANIA
Korespondencja przychodząca przesyłana jest
do Górażdże Cement S.A. za pośrednictwem
różnych kanałów, takich jak poczta papierowa,
wiadomości e-mail z załącznikami, faksy czy
dane z formularzy internetowych. Wśród nich
przeważające dokumenty to faktury.
Szybkie i sprawne procesowanie dokumentów finansowych to ogromne wyzwanie dla
wielu dużych organizacji. Firma Górażdże
Cement przetwarzając dużą liczbę dokumentów
kosztowych od swoich dostawców, potrzebowała
profesjonalnego rozwiązania, które usprawniłoby
obieg faktur w organizacji. Od skutecznego
i efektywnego poradzenia sobie z tymi dokumentami, zależy bowiem precyzyjne prognozowanie
przepływów pieniężnych - cash flow.
Z uwagi na doświadczenie dostawcy, firma
Górażdże Cement S.A. zdecydowała się na
partnerstwo biznesowe z RR Donnelley. Wybierając usługę digitalizacji faktur (pobranie
danych z dokumentów z OCR) i transfer danych
do systemu workflow, Górażdże Cement S.A.
poczyniła krok w stronę automatyzacji obiegu
faktur.
ROZWIĄZANIE
Umowa zakłada stałą współpracę w zakresie
automatyzacji procesów finansowych dla polskich
spółek Górażdże Cement S.A. Wdrożone rozwiązanie, polegające na przetwarzaniu oraz
obsłudze dokumentów kosztowych, opiera się na:
D pozyskiwaniu danych ze skanów faktur
kosztowych (OCR)
D manualnej indeksacji oraz weryfikacji
dokumentów
D autoryzacji wewnętrznej każdego dokumentu
D transferze danych do platformy wymiany
e-faktur Basware Commerce Network
i elektronicznego systemu obiegu faktur
kosztowych Basware Invoice Automation

Każda faktura z danymi musi być odpowiednio
opisana i oznaczona, aby po przeprocesowaniu
przez RR Donnelley trafić do docelowego systemu
obiegu faktur (Basware IA), który został wdrożony
w Górażdże Cement.
Wszystko odbywa się z najwyższą dbałością
o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa
oraz poufności przetwarzanych danych. To
nadrzędna zasada w RR Donnelley. Posiadamy
certyfikat ISO 27001:2013, dzięki czemu możemy zagwarantować, iż wszelkie wykonywane
przez nas prace są zgodne z odpowiednimi
przepisami o bezpieczeństwie danych, a personel
odpowiednio dobrany i wyszkolony.
REZULTATY
Wdrożenie usługi RRD przetwarzania faktur przynosi Górażdże Cement S.A. szereg wymiernych
korzyści, takich jak:
D wyeliminowanie papierowej formy faktur
D obniżenie kosztów związanych z ręcznym
procesowaniem dokumentów kosztowych
D możliwość automatyzacji obiegu faktur
D usprawnienie pracy działu finansowego
D szybszy dostęp do niezbędnych dokumentów
finansowych firmy
Zdecydowaną przewagą RR Donnelley na rynku
jest 20-letnie doświadczenie w przetwarzaniu
faktur, ogromna skala obsługiwanych dokumentów
oraz praktyka w zarządzaniu międzynarodowymi
projektami.
Co więcej, dużym atutem okazała się
świetna znajomość wykorzystywanego przez
Górażdże systemu obiegu faktur Basware IA.
Znaczącą wartością dodaną była komunikacja
z globalną platformą Basware Commerce Network,
a także dopasowanie się do jej standardów
wymiany informacji.

W procesie implementowania usługi RRD,
bardzo istotnym elementem była integracja
z globalną platformą Basware Commerce Network, za pośrednictwem której faktury w formie
elektronicznej trafiają do systemu automatyzacji
faktur Basware Invoice Automation.
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Więcej informacji: kontakt.gds@rrd.com

Copyright © 2015 R.R. Donnelley & Sons Company. All rights reserved.

Schemat rozwiązania:

