PerPage®
Document Solutions

Binnen enkele seconden van poststuk naar digitaal verwerkbare data!

Bekijk de PerPage® | Solution Wizard op www.perpage.nl voor een snel en helder overzicht.

PerPage® | Document Solutions

PerPage® | Document Solutions zijn online oplossingen voor het effectiever en efficiënter verwerken van uw
inkomende en uitgaande documenten. Flexibel, modulair en snel inzetbaar door de minimale implementatietijd!

PerPage® | Document Solutions maken het mogelijk om uw documenten eenvoudig om te zetten in digitale data
en deze rechtstreeks in uw boekhoudpakket, ERP, of CRM te verwerken. Onze adviseurs kunnen u uitstekend
adviseren over welke oplossing of combinatie van oplossingen het beste bij uw bedrijfsbehoefte past.

PerPage® | Scanpost

PerPage® | Factuur Workflow

Uw inkomende post wordt gescand, gesorteerd en direct

Worden uw inkomende facturen eerst goedgekeurd door

digitaal geleverd op de juiste plek binnen uw organisatie.

de verantwoordelijke manager? De PerPage® | Factuur

Uw postverwerking neemt hierdoor minder tijd en ruimte

Workflow zorgt voor een online gecontroleerd proces, dit

in beslag daarnaast heeft u de mogelijkheid uw post al-

is volledig geïntegreerd met uw boekhoudpakket.

tijd en overal te benaderen, zelfs op een smartphone!
Aflevering van de post/data is mogelijk in uw mailbox,

PerPage® | e-Facturatie

SharePoint omgeving, of in vrijwel iedere ERP of CRM.

U kunt forse besparingen realiseren op porti-, print-, en
handelingskosten! Dit is mogelijk door uw facturen niet

PerPage® | Factuurherkenning

meer op de traditionele wijze op papier te verwerken,

Veel organisaties verwerken inkomende papieren fac-

maar door ze direct digitaal naar uw klanten te ver-

turen nog handmatig. Met behulp van de PerPage® |

sturen. Wij digitaliseren voor u uw uitgaande factuur-

Factuurherkenning kan dit eenvoudig geheel geautoma-

stroom. PerPage® | e-Facturatie levert uw factuur direct

tiseerd worden. Door inzet van de beste OCR technieken

af in het boekhoudpakket of ERP systeem van uw klant.

wordt door PerPage de data van gescande en herkende
facturen direct beschikbaar gemaakt om in een boek-

PerPage® | Custom Solutions

houdpakket of workflowsysteem te kunnen verwerken.

Stel uw eigen maatwerkoplossing samen met behulp
van de PerPage® | Solution Wizard of laat u helpen
door één van onze adviseurs. Wij geven u vrijblijvend en
transparant een prijs per verwerkt poststuk.

“ PerPage® | Document Solutions
bespaart mij veel tijd en kosten.”

Perrit biedt u met PerPage® | Document Solutions de totaaloplossing voor het scannen, sorteren, verwerken, bewerken, online
goedkeuren en afleveren van uw inkomende documenten en digitale poststukken. PerPage® | Document Solutions haalt haar
kracht uit het maken van unieke combinaties. Zo wordt door PerPage® | Scanpost de traditionele post omgezet in digitaal
verwerkbare data. De PerPage ® | Factuurherkenning filtert daar vervolgens de factuurdata uit om deze direct via PerPage® |
Factuur Workflow aan te bieden aan het gewenste boekhoud-, ERP-, of CRM systeem. Met behulp van de PerPage® | Solution
Wizard kunt u vrijblijvend en volledig naar wens uw online oplossing creëren.

Implementatie
Het uitrollen en implementeren van PerPage® | Document

Voordelen PerPage® | Document Solutions

Solutions is eenvoudig, snel en modulair. Veel van onze

Automatisch alle inkomende documenten gesorteerd,
goedgekeurd, verwerkt en gearchiveerd.

oplossingen kunnen zelfs vrijblijvend getest worden met
documenten/facturen vanuit uw eigen organisatie.

Doordat u betaald per verwerkt document is PerPage
inzetbaar bij grote maar ook kleine organisaties.

Het implementatietraject bestaat uit drie fasen:

Forse kostenbesparing doordat gegevens niet meer
handmatig worden ingevoerd

1.

Het in beeld brengen van het huidige werkproces

2.

Het vaststellen van de nieuwe PerPage® werkwijze

3.

De implementatie met behulp van voorbeelddocumenten en schaduwdraaien binnen een

Tijdwinst door het uitbesteden van uw scan, herken
en data entry werkzaamheden
Optimale herkenning door het inzetten van hoogwaardige online OCR software
Staffelkorting bij hogere volumes!

testomgeving.

Uiteraard begeleiden wij u intensief. Wij analyseren samen

Meer informatie

met u en uw collega’s de bedrijfsprocessen en we realiseren

Wilt u per direct tijd en kosten besparen op uw interne

de koppelingen. Dit zorgt voor een prettige samenwerking,

facturatie- en factuurverwerkingsprocessen zonder hoge

een gestructureerd proces, en een maximaal resultaat!

investeringen en/of lange doorlooptijden?

PerPage ® | Document Solutions zal uw bedrijfsprocessen

Bel of e-mail ons voor persoonlijk advies of een afspraak!

optimaliseren en buitengewoon ondersteunen !
sales@perrit.nl +3174-750 12 20

Perrit | Hosted Business Applications
Sherwood Rangers 29
7551 KW Hengelo
Postbus 76
7550 AB Hengelo

Perrit | Partners

T +31 74 750 1220
F +31 74 750 12 01

Een partner aan het woord ...

info@perrit.nl
www.perrit.nl
kvk 040.07.301

Bluelink Hardware.
“Wij hebben voor de PerPage® | Document Solutions gekozen vanwege de korte
implementatietijd en de kennis van Perrit over het volledig automatiseren van
de betreffende bedrijfsprocessen. Papieren facturen worden momenteel door
PerPage® | Scanpost gescand en daarna ook op dezelfde wijze verwerkt als de
.pdf facturen. Ons gehele inkomende factuurproces is nu gedigitaliseerd.”

Perrit | hosted online software
PerPage® is een product van Perrit

PerPage® | Document Solutions is een complete productsuite voor het optimaal
digitaliseren van documentverwerking inzetbaar voor ieder bedrijf.

Perrit is een onderdeel van Pagelink Interactives B.V. te Hengelo. Perrit levert de
meest essentiële maar ook innovatieve diensten en applicaties voor de zakelijke
markt in de hosted vorm (SAAS). Deze diensten zijn daardoor altijd en overal via
het Internet beschikbaar. Perrit neemt IT zorgen uit handen zodat bedrijven zich
maximaal kunnen concentreren op wat ze echt belangrijk vinden.

Perrit levert al haar diensten per user per maand, gegarandeerd flexibel dus.
Perrit diensten worden hosted of online geleverd. U hoeft zelf niet meer te
beschikken over dure, complexe servers en bijbehorende softwarelicenties.

Meer informatie kunt u vinden op: www.perrit.nl of www.perpage.nl
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