ефективний бухгалтер
Довірте обробку
документів новим технологіям
Ігор
КРАСОВСЬКИЙ,
менеджер
відділу
корпоративних
продуктів
компанії ABBYY
Україна

Безумовно, бухгалтерські програми дозволяють прискорити,
оптимізувати та покращити облікові процеси. Та все ж багато
часу витрачається на введення даних у базу. Допомогти у цьому може програма ABBYY FlexiCapture 10.0

Велика компанія — великі обсяги вхідних документів, які
працівникам бухгалтерії потрібно оперативно та точно ввести
в базу й опрацювати. Помилка чи затримка може спричинити
штрафи від податкової, збої поставок чи неправильні оплати.
Приміром, особливе навантаження лягає на плечі фінансового відділу наприкінці кожного місяця, коли недисципліновані постачальники масово надсилають документи, закриваючи місяць.
У цей період кількість вхідних паперів зростає у геометричній
прогресії. Та сучасні технології здатні врятувати бухгалтерію від
навали паперових документів.
Для того щоб звільнити кваліфікованих працівників від
безсонних «робочих ночей», проведених за механічним звірянням рядків документів та введенням їх у систему (а при цьому
неодмінно «вилізуть» помилки), можна скористатись рішенням для автоматизованого потокового введення документів
ABBYY FlexiCapture, про яке ми згадували в одній з попередніх
статей. І що більша ваша компанія, то відчутнішою буде користь
від її використання. Перед тим, як описувати роботу з програмою, давайте розповімо, що це, власне, за технологія і на що вона здатна.
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Програмне забезпечення ABBYY FlexiCapture 10.0 автоматично виокремлює, розпізнає та опрацьовує необхідну інформацію з відсканованого паперового документа. Як опрацьовує? Звіряє його рядки (ІПН, код ЄДРПОУ, розрахунковий рахунок тощо) з існуючими у бухгалтерській системі обліку даними та інформує про розбіжності, перевіряє наявність печатки та підпису,
прикріплює електронну копію документа до відповідного запису
в обліковій системі 1С (та паралельно перевіряє відповідність
аналогічних рядків). Більше того, завдяки програмі, можна створити архів бухгалтерських документів (яких на будь-якому підприємстві за роки роботи накопичилась сила-силенна), у якому
за лічені секунди можна знайти потрібну інформацію. Корисні
вміння, правда?
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Можливості програми
ABBYY FlexiCapture 10.0
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Формати документів,
що підтримуються програмою
FlexiCapture 10.0:
• форми з чіткою структурою/структуровані
документи (анкети, екзаменаційні тести,
листи перепису населення, страхові форми,
запити на виплату медичної страховки,
податкові декларації і т. д.);
• слабко структуровані документи
(рахунки, замовлення на придбання,
транспортні накладні і т. д.);
• неструктуровані документи (листи,
контракти, статті і т. д.);
• система здатна обробляти однота багатосторінкові документи і форми
будь-якої складності, із нефіксованою
кількістю сторінок, документи з додатками
у вигляді зображень чи текстів

Однак одна справа — простий односторінковий документ,
а інша — стос документів різного
рівня складності, частину тексту
на яких надруковано, іншу — заповнено від руки, з рисунками, таблицями тощо. Як з’ясувалося, і це
для «розумника» не проблема.
У процесі обробки розпізнаються, крім того, штрих-коди, мітки і галочки, які можуть бути на
бланках та формулярах. Тож за допомогою програми можна поставити «на потік» введення та обробку рахунків-фактур, накладних, резюме, договорів та інших
поширених типів паперових документів, а потім зберігати їх із можливістю швидкого пошуку.

Алгоритм роботи з програмою
ABBYY FlexiCapture 10.0
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Програма ABBYY FlexiCapture 10 досить проста у користуванні. Процедура користування складається з двох етапів: підготовчої стадії та обробки. За різні стадії зазвичай відповідають різні користувачі (адміністратор та оператори). Адміністратор, так
би мовити, готує програму до роботи — налаштовує процес введення даних, готує шаблони документів та проводить попереднє
тестування (Рис. 1).
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Рис. 1. Підготовка програми до роботи адміністратором
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Оператор же безпосередньо займається введенням та обробкою даних: сканує/імпортує документи, контролює процес
розпізнавання, верифікації результатів та експорт отриманих
даних (Рис. 2).
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Рис. 2. Робота з програмою оператором

Завдяки програмі швидкість та точність введення документів
підвищується в рази, а сумарні витрати на обробку документів
скорочуються більш ніж удвічі. Натомість важлива інформація
(навіть коли її дуже багато) потрапляє у вашу систему із максимальною відповідністю оригіналу. У результаті звітність своєчасно та точно подається до відповідних органів та контрагентів,
знижуючи ризик штрафних санкцій чи перешкод в роботі бізнесу.
А створений з допомогою програми архів документів дозволяє
знайти «той єдиний» потрібний папірець десятирічної давнини
буквально протягом лічених секунд.
Аби не бути голослівними та довести, що працювати
з ABBYY FlexiCapture насправді легко та ефективно, ми розпочинаємо серію статей про основи роботи з програмою.
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