BePro: Giải Quyết Nỗi Đau
Vận Hành Cùng UBot Invoice
KẾT QUẢ TIÊU BIỂU
Tiết kiệm thời gian xử lý hoá đơn

Độ chính xác

Hiệu suất làm việc của Bộ phận Kế toán

Tra cứu hóa đơn

80%

Tăng 4 lần

www.ubot.vn

100%

Nhanh hơn 4 lần

Khách hàng
Thành lập vào đầu năm 2020, BePro hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn, giải pháp toàn
diện cho hơn 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu chuyển đổi số hoạt động kế toán
tại Việt Nam.
Đối với một công ty đang hướng đến chuyển đổi số hoạt động kế toán cho khách hàng như
BePro, hiệu suất làm việc của kế toán viên sẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự trơn
tru và linh hoạt của bộ máy vận hành.
Chính vì vậy, làm thế nào để nhân viên của mình có thể làm việc thông minh hơn, hiệu quả
hơn luôn là nỗi trăn trở của ông Nguyễn Thành Sơn, Giám Đốc BePro.

www.ubot.vn

Thách thức
Từ quan sát cá nhân, ông Sơn nhận định hai nỗi đau lớn nhất của kế toán viên là:
• Quản lý chứng từ chưa khoa học
• Xử lý hóa đơn, chứng từ còn thủ công, chậm chạp và dễ sai sót.
Giải quyết đồng thời hai nỗi đau trên là nhu cầu cấp thiết để đẩy mạnh năng suất làm việc
của kế toán viên, đem đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

❝

Trung bình 1 kế toán viên mất 1-5 phút
để xử lý thủ công 1 hóa đơn, và BePro có
36.000 hóa đơn/năm. Như vậy, lượng
thời gian bỏ ra sẽ là không tưởng.
Bà Nguyễn Thị Lan Hải,
Kế Toán Trưởng Công Ty BePro

www.ubot.vn

Giải pháp
Sau khi tìm hiểu và cân nhắc giữa
nhiều giải pháp, BePro quyết định
lựa chọn UBot Invoice do ưu thế
vượt trội về chính sách bán hàng
so với các nhà cung cấp khác
cũng như đội ngũ chăm sóc
khách hàng chuyên nghiệp và
tận tâm.
Phần mềm được đưa vào ứng
dụng thực tế với kỳ vọng tự động
hóa 90% quy trình xử lý hóa đơn
truyền thống, rút ngắn thời gian
và tiết kiệm công sức cho nhân
viên kế toán.

Kế toán làm

UBot Invoice làm

100% thủ công

80% tự động hoá

Nhận hoá đơn

Nhận hoá đơn

Tải và lưu trữ thủ công
trên ổ đĩa máy tính

Tải và lưu trữ khoa học
trên hệ thống UBot

Xác thực hoá đơn bằng mắt

Đọc và tra cứu tính hợp lệ của hoá đơn

Nhập hoá đơn bằng tay

Xuất file kết quả theo template PMKT

Ghi nhận thông tin hoá đơn

Nhập file lên hệ thống kế toán

Sau hơn 1 năm ứng dụng UBot Invoice trong nghiệp vụ xử lý hóa đơn,
BePro vô cùng hài lòng về kết quả ấn tượng mà giải pháp mang lại.

↓80%

Thời gian xử lý
hóa đơn

100%
Chính xác

X4

Quy trình tra cứu
hóa đơn

X4

Hiệu suất làm việc
của kế toán

❝

UBot Invoice xử lý được toàn diện,
triệt để các nỗi đau trong việc nhập liệu
và xử lý chứng từ của Bộ phận Kế toán.
Ông Nguyễn Thành Sơn,
Giám đốc BePro

https://zalo.me/g/qfjpvi981
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