Dobra praksa

Racuni e-Računi izboljšujejo
likvidnost

Z uvedbo sistemov za elektronsko obvladovanje prejetih
računov lahko že srednje velika podjetja znižajo stroške
za več kot 100.000 evrov.
Zagotavljanje likvidnosti je v času ploske ali celo negativne rasti prodaje eno
glavnih poslovnih izzivov. Podjetja morajo za preživetje znižati stroške
poslovanja ter okrepiti nadzor nad porabo. Uporaba ustreznih informacijskih
rešitev je lahko ključni moment, ko odloča o uspešnosti podjetja, še posebej v
razmerah, ko je potrebno gospodariti kar se da preudarno.
Obvladovanje finančnih tokov se začne pri nadzoru stroškov. V velikih podjetjih
je nabava glavni generator poslovnih odhodkov, zato je z nožem optimizacije
smiselno najprej zarezati v obvladovanje prejetih računov. Kako vzpostaviti
učinkovit nadzor nad finančnimi obveznosti, ki ne bi generiral dodatnih
stroškov ampak bi jih še zmanjšal? Dejansko pri tem ne gre odkrivati tople
vode, saj so preizkušene informacijske rešitve za obvladovanje prejetih računov
na tržišču že več kot 10 let. Ena takih je e-Računi podjetja Genis. „Z e-Računi
obvladujemo prejete račune od prihoda v podjetje do knjiženja v glavni knjigi,“
je povedal Janko Štefančič, tehnični direktor Genisa. Takšni sistemi temeljijo na
vodenju elektronske dokumentacije ter vgrajenih postopkov pregledovanja in
odobravanja. V resnih rešitvah je poskrbljeno tudi za razdeljevanje stroškov na
posamezne nosilce, pripravo računov za knjiženje in za povezanost s
poslovnim informacijskim sistemom oziroma z glavno knjigo.
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Podjetja danes potrebujejo takšne naložbe v informatiko, ki imajo kratko dobo
povrnitve investicije (ROI). Kot pravi Štefančič se naložba v sistem
elektronskega odobravanja računov povrne že v nekaj mesecih. V Genisu so
izdelali podrobno analizo prihrankov, s katero so ugotovili, da je možno pri
posameznem računu prihraniti do 13 evrov!
Sistem za podporo odobravanja prejetih računov v elektronski obliki pa ne
zniža samo stroške poslovanja, temveč podaja osnovo za učinkovito prokuro in
kontroling. „Da se potrjevalci kredibilno odločajo, kar seveda pomeni tudi
možnost zavrnitve računa, je potrebno zagotoviti povezovanje celotne
nabavne dokumentacije,“ je pojasnil Štefančič. V ta namen je potrebno eračune povezati z dokumentacijo, kot so pogodbe ter naročila oziroma razpisi
ter dobavnice.
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Poenostavitev in avtomatizacija postopkov
Z uvedbo rešitve za elektronsko obvladovanje računov organizacija bistveno
pohitri vse finančno računovodske obdelave. Avtomatizira se lahko že samo
vnašanje prejetih računov – prek e-banke z uporabo standardnih datotek eSlog ali prek sistemov elektronske izmenjave. Prejeti račun v sistemu kroži
samodejno, na podlagi vgrajenega postopka, pri čemer aktivnosti uporabnikov
določajo poslovna pravila in varnostna shema. Elektronski račun, ki ga
potrjevalec potrdi z digitalnim podpisom, je pripravljen bodisi za varno
hrambo v elektronskem arhivu bodisi za nadaljnjo obdelavo v finančnem
računovodstvu. Tu se lahko avtomatsko knjiži prek neposredne povezave z
glavno knjigo ali v saldakonte. Kot pravi Štefančič: „Poenostavljeni postopki in
avtomatizmi omogočajo, da potrjevanje in knjiženje poteka hitreje, kar ima
več prednosti, na primer pravočasen in pravilen obračun DDV ter hitre
poslovne analize za kontroling in poslovodstvo.“
Prihranke v Genisu ocenjujejo na okrog 150.000 evrov že v primeru 60 prejetih
računov dnevno. „Veliki poslovni sistemi letno izgubljajo milijone evrov samo
zato, ker v svojih postopkih ne uporabljajo elektronske dokumentacije,“ je
poudaril Štefančič. Dejansko se poslovne izboljšave elektronskega
obvladovanja ne kažejo samo v znižanju stroškov in povečanju učinkovitosti.
Takšni sistemi so lahko osnovni vzvod za zagotavljanje pregleda nad porabo
po posameznih oddelkih ali projektih kakor tudi nad poslovanjem družb v
poslovnih sistemih. E-računi torej z izboljšanjem enega standardnih delovnih
postopkov prispevajo pomemben delež k zagotavljanju večje likvidnosti ter
preglednosti poslovanja.
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