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Jedyny produkt na rynku SAP
do obsługi pełnego procesu
płatniczego

Zaawansowane funkcje zmiany

Rozbudowana warstwa

niedostępne w innych

umożliwiająca pełny wgląd

propozycji płatniczych,
rozwiązaniach.

Łatwa rozbudowa narzędzia, np.
przejście z komunikacji

z bankiem opartej na plikach na
komunikację WebService bez
zmiany interfejsu dla

użytkownika końcowego.

prezentacji danych

w płatności bieżące oraz
historyczne.

Gwarancja stabilności poprzez

regularne aktualizacje aplikacji.

Sprawdź nasze
oprogramowanie
usprawniające zarządzanie
płatnościami własnymi
w systemach ERP firmy
SAP SE

W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań, jakie zastosowano

w kolejnych generacjach SAP ERP, Fintiera Payment Cockpit pozwala

zautomatyzować i w efekcie skrócić proces regulowania zobowiązań
w tych firmach, które:

Korzystają z wielu rachunków bankowych.

Generują duży wolumen przelewów, których przygotowanie w SAP trwa
zbyt długo.

Oczekują czytelnej informacji o kwocie podatku do zapłaty
w mechanizmie podzielonej płatności.

Realizują płatności w zdecentralizowany sposób.

Możliwości

Fintiera Payment Cockpit umożliwia także takie operacje jak:
Automatyczne tworzenie propozycji płatniczych według przygotowanych
scenariuszy

Regulowanie płynności poprzez zbiorczą zmianę banku własnego
w przelewach

Akceptację wewnętrzną oraz podpis certyfikatem bankowym paczek
według zdefiniowanych schematów

Wstrzymywanie do zapłaty wybranych dokumentów.
Nasze rozwiązanie dostarcza też przejrzysty wgląd w bieżące saldo

zobowiązań do uregulowania z poszczególnych rachunków bankowych,

a także wspiera różne sposoby wysyłki paczek płatności do banku, w tym

także wymianę plików płaskich z wykorzystaniem zasobów sieciowych, czy
komunikację bezpośrednią typu: WebService.

Korzyści

Skrócenie obsługi procesu płatniczego poprzez eliminację czynności
ręcznych i komunikację bezpośrednią z bankiem

Dostęp do pełnej wiedzy o wartości bieżących zobowiązań do
uregulowania w podziale na rachunki i waluty

Zwiększenie kontroli nad procesem poprzez mechanizm
akceptacji i automatycznego generowania plików

Ograniczenie kosztów transakcyjnych poprzez elastyczny wybór banku
do realizacji płatności.

sprawdź na www.fintiera.pl

Oferujemy rozwiązania IT
usprawniające procesy:

zarządzania płatnościami
księgowości bankowej

raportowania płynności komunikacji z administracją
skarbową i instytucjami finansowymi.
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