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KOMIDOC ACCOUNTING

As empresas de contabilidade lidam
diariamente com diversos documentos,
sendo que o processo é, na grande
maioria, totalmente baseado em papel.
Este panorama, levanta uma questão
crítica na condução dos processos de
negócio das empresas desta natureza que
se traduz na gestão de informação.
A otimização do fluxo documental da
gestão de informação para as empresas de
contabilidade é fulcral, os colaboradores
recebem e partilham documentos numa
base quotidiana, lidam com informação
sensível que é sujeita a processos de
aprovação e tudo isto implica a alocação
de tempo e de vários recursos.
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DESAFIOS PARA A
CONTABILIDADE
Excesso de documentos em papel
Elevado tempo de processamento dos documentos
Perda de documentos
Custos operacionais
Custos com o arquivo físico
Segurança dos documentos

1.8

horas por dia

gastos pelos
colaboradores à
procura de
documentos.
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7.5

por cento

50

por cento

dos documentos em do tempo do pessoal
papel acabam por se pode ser alocado a
perderem.
novos clientes/tarefas com mais valias
para os usuários

LOCALIZAÇÃO IMEDIATA DOS
DOCUMENTOS
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BENEFÍCIOS DA GESTÃO
DOCUMENTAL PARA A
CONTABILIDADE

REDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E
DE ARQUIVO

DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA
AO CLIENTE

GESTÃO EFICIENTE DO PORTFÓLIO DE
CLIENTES

MAIOR PRODUTIVIDADE DOS
COLABORADORES

5

KOMI Doc
Gestão, arquivo
e partilha de
documentos de
contabilidade
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O KOMI Doc é uma solução de gestão
documental que permite organizar a
classificação, pesquisa e partilha de
documentos, em qualquer lugar e a
qualquer momento a partir de seu posto de trabalho, de um dispositivo móvel
ou de um multifunções Konica Minolta.

Regras de classificação definidas
pelo contabilista;
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Documentos disponíveis online através de um
portal intranet e/ou extranet;

Organização de pastas em árvore com base
em regras de classificação;

Notificações automáticas: novos documentos; alterações nos documentos; prazos e datas limite;

Grupos de utilizadores incluindo utilizadores externos;

Regras de segurança e gestão de acessos;

Disponível para desktop e mobile.
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KOMI Doc
Workflow Manager

Otimização de
workflows de
contabilidade

8

O KOMI Doc Workflow Manager é
uma ferramenta intuitiva que permite
otimizar os workflows dos
documentos. Possibilita a
implementação de processo de
aprovação que são criados de acordo
com requisitos e necessidades
específicas.
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Notificação por e-mail referente às tarefas a
serem executadas. O contabilista pode, por
exemplo, ser informado via e-mail que tem
uma fatura de um fornecedor do cliente para
validar;
Função de pré-visualização que permite validar
o estado dos seus documentos a qualquer
momento. O contabilista pode validar, por exemplo, de imediato em que fase se
encontra a fatura de um fornecedor de
determinado cliente;
Criação de workflows condicionais que variam
em função de condições parametrizáveis. O
workflow pode incluir uma fase de correção,
que é validada pelo cliente, neste caso, um
utilizador externo, na eventualidade do
contabilista detetar um erro na fase de
aprovação.
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KOMI Sync
Sincronização
eficiente

O KOMI Sync permite sincronizar
os documentos existentes no posto
de trabalho com o espaço de gestão
documental KOMI Doc, através de uma
pasta de sincronização.

Importação de um elevado volume de
documentos através de uma função drag and
drop. Pode selecionar todas as faturas de
determinado fornecedor do seu cliente para
uma pasta específica através da sincronização.
Sincronização de pastas e documentos,
assegurando que qualquer alteração é refletida
em todos os ambientes.
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Office Manager

Arquivo e
classificação de
documentos de
contabilidade

O KOMI Doc Office Manager permite
organizar os documentos do MS Office
(Word, Excel, Powerpoint) bem como
e-mails (Outlook), diretamente, a partir
da aplicação para o repositório de
documentos KOMI Doc.
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KOMI Doc

Classificação direta a partir da aplicação MS
Office através de um botão KOMI Doc que está
integrado na mesma.

Envio direto dos documentos do e-mail para a
pasta KOMI Doc através de uma função
“drag and drop”.
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KOMI
E-mail Capture

Classificação
eficiente de
e-mails e anexos

O KOMI e-mail Capture classifica os
e-mails e anexos no espaço
documental KOMI Doc.

Sincronização periódica do KOMI Doc ao
e-mail que irá classificar todos os e-mails e
anexos que estão de acordo com as regras de
classificação pré-estabelecidas. O contabilista,
pode, por exemplo, receber um e-mail com um
anexo de uma fatura de determinado cliente e
o KOMI Doc classifica e envia para a respetiva
pasta no portal.
Gestão do histórico de processamento para
completar informação em falta.
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Produtivade
na forma de
pesquisa

Pesquisa por palavra-chave no sistema
ERP, e-mail, documentos MS Office, ou
noutro local do computador, cujos os
resultados aparecerão no KOMI Doc.
O contabilista pode querer, por exemplo, todos os documentos associados
ao <Cliente A> bastando pesquisar no
KOMI Search e o sistema de gestão
documental mostrar-lhe-á todos os
documentos do <Cliente A>.
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KOMI Search
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KOMI IWS
Classificação de
documentos de
contabilidade a
partir de um multifunções (MFP)
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O KOMI IWS é uma solução que
possibilita a classificação dos documentos físicos, a partir do MFP Konica
Minolta, para o espaço de gestão
documental KOMI Doc.
Arquivo e classificação de faturas a
partir do equipamento através de um
conector que tem como base tecnologia Open API.

KOMI Sync
Processador Intel® Core ™ 2 Duo ou superior(processador Intel® i5 recomendado)
Microsoft® Windows® 7 (versões Pro de 32/64 bits), Microsoft® Windows® 8
(versões Pro de 32/64 bits), Microsoft® Windows® 10 (versões Pro de 32/64 bits),
2008 ou 2012 Server, 2 GB de RAM, 400 MB de espaço disponivel no disco rígido
(varia de acordo com o volume de documentosa serem arquivados),
Resolução de ecrã 800 x 600 ou superior,
Scanner,
Placa de rede TCP / IP, acesso à Internet,
Microsoft® Framework.Net ou superior,
Largura de banda recomendada - DSL ou superior recomendado
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CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DE SISTEMA

KOMI Doc Office Manager
Microsoft® Office® 2007, Microsoft® Office® 2010, Microsoft® Office® 2013,
Microsoft® Office® 2016

KOMI Doc Mobile
iOS: 7.0 ou superior Android: 4.0.x Ice Cream Sandwish ou superior
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Rua Prof. Henrique Barros, 4, 10ºB
2685-338 Prior Velho, Lisboa, Portugal
+ 351 214 492 000
www.konicaminolta.pt
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