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CapNordic Exchange Gateway
CapNordic Exchange Gateway er et system fra CapNordic A/S, der kan håndtere udveksling af elektroniske
fakturaer mellem to eller flere virksomheder.
Løsningen har til formål at gøre mindske omkostningerne i virksomheden i forbindelse med fremsendelse
og behandling af dokumenter.
Elektronisk udveksling
Fakturaen overføres fra leverandøren i et af de understøttede formater ved hjælp af en Connector, som installeres hos leverandøren. Når den elektroniske faktura
modtages hos kunden, aflæses data på fakturaerne ved
hjælp af skabeloner, der sættes op i Gateway’en.

flow, og kan derfor uden problemer integreres med de
fleste økonomisystemer.
Herunder kan nævnes Navision XAL, Navision axapta,
Navision Attain, Navision Financials, Maconomy, Navision, SAP, SCALA, LAWSON, J.D., Edwards, Movex m.fl.
Derudove kan CapNordic Exchange Gateway naturligvis
integreres direkte med alle produkter i CapNordics
produkt suite.

Såfremt CapNordic Workflow anvendes kan fakturaenindlæses direkte heri.
Hele denne proces sker automatisk, og vil være transparent for brugerne af systemet. Processen er nøje overvåget af en række moniterings processer, og systemet
er selv i stand til at håndtere fejl. Opstår en fejl, som hvis
systemet
f.eks. modtager en ukendt fil, behandler systemet fejlen,
ved eksempelvis at sende filen videre som mail til økonomiafdelingen
uden at den øvrige proces standses.
CapNordic Exchange Gateway understøtter flere
muligheder for overførsel af fakturaer mellem kunde
og leverandør. Typisk bruges en ftp eller mail baseret
løsning.
Sikkerhed
Ved udveksling af dokumenenter over internettet er det
yderst vigtigt at der tages højde for evt. farer.
Sikkerheden er af største vigtighed, når det gælder
håndteringen af fakturaer. Derfor krypteres de data, der
bevæger sig mellem leverandør og kunde.

CapNordic Exchange Gateway udveksler fakturaer og
andre dokumenter mellem en eller flere virksomheder over
internettet i et sikkert og uafhængigt data format.

Hver leverandør får desuden en krypteringsnøgle, så
kun leverandørens fakturaer vil blive accepteret af
systemet.
Dette er endnu ensikkerhed for, at udefra kommende
på ingen måde vil kunne sende fakturaer til systemet.

Fleksibilitet
Leverandører bruger i dag flere forskellige formater, når
det kommer til elektroniske fakturaer. For at sikre, at
CapNordic Exchange Gateway kan arbejde sammen
med alle leverandører, uden at stille krav om dyre tilretninger, er der indbygget support for op mod 90 % af de
på markedet eksisterende formater. Af typiske elektroniske fakturaformater som CapNordic Exchange Gateway
understøtter kan nævnes:

Integration til ERP
CapNordic Exchange Gateway arbejder sammen med
samme brede vifte af systemer som CapNordic Work-

XML-format
CSV-fil (Komma separerede filer)
TAB / fastlængde filer
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Dette sikrer, at CapNordic Exchange Gateway er i stand
til at læse stort set alle formater, som leverandøren
skulle vælge at sende sine elektroniske fakturaer i.
CapNordic Exchange Gateway opdateres selvfølgelig
løbende med de nyeste formater.
Der tilbydes en række muligheder for at konvertere
indkomne data til et mere læseligt format. Dette kan
ske via de konverteringsrutiner, der ligger standard i
CapNordic Exchange Gateway eller via CAL-programmering (CapNordic Application Language).
Ligesom med andre CapNordic produkter, er det muligt
selv at programmere direkte i CapNordic Exchange
Gateway, ved brug af CapNordic Application Language
(CAL). Det er derfor muligt at strømline produktet efter
eget ønske og behov.

Opsummering af fordele ved systemet:
Kunde
• Ingen scanning
• 100 % genkendelse af data
• 100 % søgefacilitet
• 100 % match mellem købsordre og faktura
• Kvittering for modtagelse a akturaer
• Anvendelse til ere back-end systemer
Leverandør
• Ingen manuel fremsendelse
• Tættere tilknytning til kunde
• Kvittering for modtagelse a akturaer
• Omkostningsfrit for leverandøren

Andre produkter fra CapNordic A/S .

Systemkrav
Server / workstation (kunde & leverandør):
• Microsoft Windows 2000 eller XP
• Minimum 2.0 GHz CPU
• Minimum 512 MB Ram
• 20 GB fri Diskkapacitet
• TCP/IP netværksforbindelse til Internettet

CapNordic Workflow

Løsningen til indscanning og elektronisk godkendelse
af fakturaer. Kontering og godkendelse sker via webbrowser. Løsningen nder selv vigtige informationer
på fakturaerne såsom fakturanr., dato, beløb mv..
Naturligvis med fuld integration til økonomisystemet.

CapNordic Documents

Løsningen til indscanning og elektronisk arkivering af alle slags dokumenter. CapNordic Documents
arkiverer alle virksomhedens dokumenter på en nem
og overskuelig måde. Brugerne vil hurtigt kunne finde
de informationer, der søges efter da det er muligt at
benytte sig af fritekstsøgning samt kategorisering efter
brugernes behov.

CapNordic Handprint

Løsningen til indscanning af håndskrevne dokumenter,
såsom arbejdssedler, bestillinger, rejseafregninger mv..
Med CapNordic Handprint scannes og aflæses
håndskrift til videre elektronisk behandling. Derved
undgås dobbeltindtastninger og andre unødvendige
arbejdsopgaver.
Produktserien fra CapNordic er udviklet med vægt på
et overskueligt design, intuitiv anvendelse og mini-

www.capnordic.com
info@capnordic.com

Tlf.: 7027 0051
Fax: 7027 0061

