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Proof of Delivery (PoD) 

(Διαχείριση Υπογεγραμμένων Παραστατικών) 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διανέμουν αγαθά ή        
παρέχουν υπηρεσίες  διαχειρίζονται ένα σημαντικό όγκο           
υπογεγραμμένων παραστατικών, που αποτελούν τα                
αποδεικτικά των συναλλαγών τους. Δελτία Αποστολής, Δελτία 
Παραλαβής, Εντολές Εργασίας, Δελτία Επίσκεψης Τεχνικού, 
Vouchers, και άλλα παραστατικά υπογεγραμμένα από τον     
πελάτη, αποδεικνύουν την παράδοση των αγαθών ή την παροχή 
των υπηρεσιών και χρησιμοποιούνται για την επίλυση πιθανών 
διαφορών ή τεκμηριώνουν την τιμολόγηση. 

Η έλλειψη πληροφόρησης και παρακολούθησης της επιστροφής των υπογεγραμμένων              
παραστατικών, ο μεγάλος χρόνος εξυπηρέτησης των αιτημάτων των πελατών, του λογιστηρίου ή 
του credit control καθώς και ο κίνδυνος να μην έχουν επιστραφεί, να έχουν χαθεί ή να έχουν    
αρχειοθετηθεί λάθος, καθυστερούν τις διαδικασίες της επιχείρησης και δημιουργούν άμεσα και 
έμμεσα κόστη. 

Η αξιοποίηση του λογισμικού DocuClassTM FlexyDoc είναι μια προσιτή λύση, η οποία δίνει άμεσες 
απαντήσεις στα προβλήματα διαχείρισης των παραστατικών, αυτοματοποιώντας την                 
επεξεργασία και απλοποιώντας τη διαχείριση τους. 

 

Τα παραστατικά που επιστρέφουν τοποθετούνται 
μαζικά στο scanner και ψηφιοποιούνται. Τα        
ηλεκτρονικά αντίγραφα αποθηκεύονται στο 
DocuClassTM FlexyDoc, το οποίο αξιοποιώντας τις 
κατάλληλες τεχνολογίες (Barcode, OCR, δεδομένα 
φορολογικών αρχείων και ανάκτηση στοιχείων από 
την βάση δεδομένων σας) τα ταξινομεί και τα     
χαρακτηρίζει αυτόματα. Το πρωτότυπο                 
παραστατικό που εκδώσατε παραμένει σε           
εκκρεμότητα μέχρι να επιστρέψει το                      
υπογεγραμμένο αντίγραφό του και να συσχετιστεί 
με αυτό. 

Η εύρεση και η ανάκτηση των παραστατικών γίνεται άμεσα και βάσει κριτηρίων από το                
ηλεκτρονικό αρχείο που δημιουργείται αυτόματα, χρησιμοποιώντας desktop, web clients ή mobile 
συσκευές. 
 

Κάθε φορά που αποθηκεύεται στο DocuClassTM FlexyDoc ένα νέο παραστατικό μπορούν να        
ενεργοποιηθούν διαδικασίες ροών επεξεργασίας και αυτοματισμοί. Αξιοποιώντας συνθήκες και 
επιχειρηματικούς κανόνες τα παραστατικά μπορούν να αποσταλούν άμεσα στους                         
ενδιαφερόμενους με πολλούς τρόπους (email, FTP, publish, κά) 
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Με το DocuClassTM FlexyDoc υπάρχει άμεση                     
παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής  και  γνώση 
για το ποια παραστατικά παραμένουν σε εκκρεμότητα. Σε 
περιπτώσεις διαφωνιών με  τον πελάτη για τα αγαθά     
που παραδόθηκαν ή τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 
δίνονται άμεσα τεκμηριωμένες απαντήσεις, ενώ             
προαιρετικά μπορείτε να τους δώσετε ασφαλή               
πρόσβαση μέσω web portal στα παραστατικά που τους 
αφορούν. Ταυτόχρονα μηδενίζεται ο κίνδυνος απώλειας 
παραστατικών, λανθασμένης επαναρχειοθέτησης και    
υποστηρίζεται η  διαδικασία της τιμολόγησης και της     
είσπραξης. 

Το DocuClassTM FlexyDoc βασίζεται στο σύστημα διαχείρισης – επεξεργασίας εγγράφων    
και αυτοματοποίησης διαδικασιών DocuClassTM. Το DocuClassTM χρησιμοποιείται από     
επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο για να βελτιώσουν τις ροές εργασίας που στηρίζονται σε 
φυσικά ή ηλεκτρονικά έγγραφα αλλά και να μειώσουν το συνολικό κόστος διαχείρισης,   
επεξεργασίας και διάθεσής τους  

Άμεσα οφέλη DocuClassTM FlexyDoc  
 Αυτόματη ψηφιοποίηση υπογεγραμμένων παραστατικών, ταξινόμηση και                      

χαρακτηρισμός. 
 Δημιουργία ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου παραστατικών για άμεση ανεύρεση       

τους  με  πολλαπλά  κριτήρια  αναζήτησης. 
 Μηδενισμός κινδύνου απώλειας των παραστατικών ή λανθασμένης  επαναρχειοθέτησης. 
 Παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής των υπογεγραμμένων αντιγράφων          

και   άμεση  γνώση  για  το  ποια  παραμένουν  σε  εκκρεμότητα. 
 Τεκμηριωμένες  και  άμεσες  απαντήσεις  σε  περιπτώσεις  διαφωνίας  με  τον  πελάτη. 
 Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών με άμεση και ασφαλή πρόσβαση μέσω web        

portal  στα  παραστατικά  που  τους  αφορούν. 
 Μείωση του  κόστους  εκτύπωσης,  διανομής  και  επεξεργασίας. 
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