Dobra praksa

Racuni Zniževanje stroškov z
e-Računi

V podjetjih prek 60 odstotkov stroškov nastaja z nabavo.
zato je obvladovanje prejetih računov, eno prvih področij,
s katerimi se spopadajo trgovska, proizvodna in storitvena
podjetja v času ohlajenega gospodarstva.
V času ploske rasti prodaje je nujno, da podjetje za doseganje pozitivnega
rezultata zmanjša operativne stroške. Kot je povedal Stane Štefančič, direktor
podjetja Genis, se bodo podjetja v iskanju prihrankov naslonila na tiste rešitve,
ki jim bodo omogočile operativno znižanje stroškov poslovanja na kratki rok.
“Uvedba elektronskega poslovanja z aplikacijami, kot je e-Računi, racionalizirajo
nabavni proces ter poenostavijo postopke v finančnem računovodstvu in
kontrolingu.”
e-Računi z odpravo papirne dokumentacije ter z elektronskimi delovnimi
tokovi bistveno znižajo stroške obdelave računov. V primeru podjetja s 60
prejetimi računi na dan in povprečno ceno dela 25 evrov prihranek znaša
minimalno 10 evrov na račun oziroma 150.000 evrov letno.
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Kot poudarja Štefančič, prihranki ne nastajajo samo pri odpravi stroškov
papirnate dokumentacije. S pravočasnimi obdelavami računov se podjetje
izogne zamudam pri poravnavanju obveznosti ter doseže zmanjšanje in
hitrejše reševanje napak pri obdelavi računov. Sistem elektronskega poslovanja
v nabavnem procesu lahko vključujejo tudi aplikacijo za vodenje pogodb in
naročil, kar izboljšuje preglednost nabave, ter z avtomatizacijo prenosov v
transakcijski sistem (glavno knjigo) poenostavi delo finančno računovodske
službe. Ker so vse obdelave hitrejše, se skrajša čas obračuna DDV, mesečne
bilance pa so lahko vodstvu na voljo že v prvih delovnih dneh tekočega
meseca. Z uporabo samodejnih notranjih kontrol, revizijsko preglednostjo
procesa in stalno razpoložljivostjo nabavne dokumentacije se izboljša delo
kontrolinga, ki lahko učinkoviteje odkriva možnosti za nadaljnje prihranke prek
selekcije dobaviteljev ter pravilnih “make or buy” odločitev.

Informacije za uspeh
Danes je poslovanje odvisno od kakovosti rabe informacij. Če je bilo v začetku
20 stoletja 90 odstotkov delovne sile neizobražene, je sedaj takšnih zaposlenih
samo še petina. Izobraženi zaposleni (knowledge workers) - zaradi rabe
informacijskih tehnologij jim pogosto rečemo informacijski zaposleni - porabijo
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najmanj 20 odstotkov delovnega časa za iskanje informacij, pri čemer je večina
rezultatov teh iskanj napačnih ali nepopolnih. To stane podjetja tisoče evrov na
zaposlenega in kar je še bolj pomembno, podaljšuje izvedbo dela. Podjetja se
soočajo tudi s problemom neproduktivnega časa, ki lahko predstavlja 90
odstotkov celotnega procesa uporabe znanja oziroma informacij in to zaradi
zastarelih orodij.
Čeprav so se podjetja lotila optimizacije poslovanja z uvedbo okornih
poslovnih informacijskih sistemov (ERP), kot sta SAP in Navision so se kot dobra
praksa za povečanje učinkovitosti vzdolž poslovnih procesov potrdili
dokumentni sistemi, ki imajo vgrajene delovne postopke. Gre torej za sisteme,
ki zaposlenim omogočajo, da imajo na njihovi točki poslovnega procesa
oziroma določenega delovnega postopka pri roki vse tiste informacije, ki jih
potrebujejo za njihovo delo.
e-Računi so dober primer takšnega sistema, ki se je uveljavil v uspešnih velikih
slovenskih podjetjih, kot so LEK, SAVA, MKZ, NKBM in Poštna banka. S takšnimi
dokumentnimi sistemi se poveča hitrost izvajanja delovnih postopkov, saj ima
uporabnik pri svojem delu vedno pri roki samopostrežne informacije, ki so
povezane z njihovim trenutnim delom. Pri odobravnanju prejetih računov so
to lahko pogodbe ali naročilnice, ali pa skenirana slika računa pri knjiženju
določenega računa na ustrezna kontna mesta.
Sodobne rešitve za elektronsko poslovanje temeljijo na uporabi znanja.in
izmenjavi informacij. Učinkovit dokumentni sistem mora biti zato podprt s
komunikacijskimi orodji, na primer z e-pošto ali sistemom takojšnjega
sporočanja, ki uporabnikom omogoča izmenjavo ali usmerjanje do ustrezne
vsebine v sistemu. Na osnovi teh sporočilnih sistemov so izvedeni tudi delovni
tokovi, ki samodejno usmerjajo dokumente do zadolženih ljudi in jih sproti
obveščajo o nalogi ter vsebini naloge, hkrati pa jim že ponujajo dostop do
potrebnih informacij. Delovni tokovi so usklajeni z varnostno shemo, ki
natančno določa izvajalce ter njihove aktivnosti v skladu z organizacijsko
shemo.
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V času gospodarske rasti so podjetja že s 100 zaposlenimi zaradi neustreznega
dostopanja do informacij letno izgubljala milijonske zneske! V času recesije pa
je takšno metanje denarja skozi okno v resnici nedopustno. Rešitve za eposlovanje z dokumentnim sistemom so torej lahko eno prvih naložbenih
področij v IT, ki imajo ob znatnih prihrankih smo nekaj mesečen povratek
investicije (ROI).
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