Co to jest?
OCR - technologia rozpoznawania znaków,
dzięki

której

ekspresowo

wprowadzisz

do

rejestru VAT papierową fakturę.

Jak to działa?
Wystarczy

zeskanować

lub

sfotografować

fakturę, aplikacja odczyta dane i przeniesie je
do oprogramowania magazynowo - księgowego.

Jakie informacje Comarch OCR
odczyta z faktury?
NIP
numer dokumentu
datę wystawienia i sprzedaży
formę i termin płatności
kwoty oraz stawki VAT
numer rachunku bankowego
walutę (PLN, EUR, USD, GBP)
pozycje z opisu faktury m.in nazwę towaru
lub usługi, jednostkę miary, ilość, cenę netto
i brutto, stawkę VAT oraz kwotę netto,
brutto i VAT

NOWOŚĆ!!!
Już od wersji 2022.0.1 Optimy użytkownicy
usługi Comarch OCR mogą wczytywać faktury
również do rejestru Faktur zakupu - sprawdź.

ILE TO KOSZTUJE?
Opłata miesięczna
(ceny netto)

Pakiet Comarch OCR

MIKRO (do 250 stron)

110 zł

START (do 500 stron)

165 zł

START PLUS (do 1 000 stron)

330 zł

STANDARD (do 2 500 stron)

605 zł

PREMIUM (do 5 000 stron)

935 zł

ENTERPRISE (do 10 000 stron)

1 815 zł

INDYWIDUALNY (powyżej 10 000 stron)

cena do ustalenia
Opłata roczna
(ceny netto)

Pakiet roczny Comarch OCR

Pakiet roczny (do 2 000 stron)

935 zł

Pakiet roczny (do 6 000 stron)

1 980 zł

Pakiet roczny (do 10 000 stron)

3 300 zł

Jakie faktury obsługuje Comarch OCR?

Czy można przetestować Comarch

faktury sprzedaży

OCR?

faktury zakupu

Jak najbardziej!

faktury zaliczkowe

Wystarczy pobrać wersję DEMO w

W jakich językach można wprowadzać
faktury?

Obecnie

ramach której bezpłatnie, przez
miesiąc można wprowadzić 50
dokumentów. Zobacz w jaki sposób

aplikacja

potrafi

rozpoznać

faktury w języku polskim i niemieckim.

uruchomić wersję DEMO - sprawdź.
Jak można zakupić aplikację

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Comarch OCR?

Zapraszamy na naszą stronę internetową,

Usługa Comarch OCR jest dostępna

gdzie szczegółowo opisujemy usługę OCR

bezpośrednio w sklepie Comarch.

lub

do

kontaktu

z

naszym

działem

handlowym:

Link do sklepu Comarch

Anna Raszeja

Klaudia Bielenna

kom. 665 245 245

kom. 661 068 382

anna.raszeja@ordersoft.pl

klaudia.bielenna@ordersoft.pl

