Din nye regnskapsrobot

M

Kunstig intelligens
inntar regnskapskontoret
ange selskaper har startet den digitale reisen,
og nå står økonomiavdelingen for tur.

Automatisering har lenge stått på agendaen for
tidkrevende økonomifunksjoner, men hittil har ikke
løsningene for transaksjonsoppgaver, kontroll og
feilretting tatt tak i kjerneproblemene.

Gjennom SEMINE har man nå mulighet til å radikalt
effektivisere en av de mest ressurskrevende økonomifunksjonene; håndtering av innkommende bilag.
Med kunstig intelligens og kontinuerlig maskinlæring vil
regnskapsroboten redusere kostnader, frigi ressurser, og
øke konkurranseevnen.

I beste fall ender du opp med en delvis automatisert
prosess som fremdeles sliter med de samme oppgavene
som for 5, 10, og til og med 20 år siden.

Prosessen automatiseres ved at plattformen studerer
og gjenkjenner virksomhetens egne mønster og lagrer
denne informasjonen på et sentralisert læringsminne.

Til tross for at økonomifunksjonen har soleklare
kandidater for automatisering og teknologisk fornyelse,
har bransjen hatt vanskeligheter med å hente ut de
virkelig store gevinstene.

Dette sikrer tre enorme fordeler som gjør økonomiavdelingen kapabel til å operere på helt nye måter:

Dette er i ferd med å endre seg.
Markedet er modent for nye løsninger, og teknologien
er nå klar til å erstatte flere av de manuelle oppgavene.
Det digitale toget går nå, og de mest innovative
selskapene har funnet setene sine. De gjenværende
på perrongen risikerer ikke bare et stort teknologisk
etterslep, men også muligheten for å miste kompetente
medarbeidere som vil bli med på reisen.

DAGENS TRADISJONELLE REGNSKAP

HØYE KOSTNADER
Mye manuelt
arbeid, som gir høye
ansattekostnader.

FEIL OG MANGLER
Høy ressurs- og
tidsbruk på manuell
identifisering og
validering av data.

LITEN INNSIKT
Lite samkjørt
data gir liten innsikt
i regnskapsdata.

SEMINE AUTOMATISERER REGNSKAPET

AUTOMATISERING
SEMINE bruker
dyp data for å tolke
og validere alle
fakturaer.

PRESIS DATA
Mindre manuelt
arbeid gir mindre
kostnader og korrekt
datagrunnlag.

ALLTID
KORREKTE TALL
SEMINE hindrer feil
i regnskapstallene.

RADIKALT LAVERE
KOSTNADER
SEMINE robotiserer
arbeidsprosesser.

GRUNNLAG FOR
SMART VEKST
SEMINE gir bedre
beslutningsgrunnlag.

SEMINE leser på
varelinjenivå.

SEMINE frigir tid
og ressurser.

SEMINE sørger for
sterkere risikostrying.

SEMINE gir regnskap
24/7 i sanntid.

SEMINE gir bedre
kostnadskontroll.

SEMINE identifiserer
drivere for vekst.

Vil du ha en demonstrasjon?
SEMINE krever ingen investering i nytt IT-utstyr.
Løsningen er skybasert, og våre medarbeidere gir
en enkel og grundig innføring.
Kontakt
Daniel Karlsen
daniel@bilagos.no
+47 902 66 429

ØKT INNSIKT
SEMINE gir deg full
oversikt med høy
detaljgrad.
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