
CONTABILIDADE  |  GESTÃO DE DESPESAS 

Capture, monitorize e faça a gestão de 
despesas facilmente

O processamento de recibos não deveria 
desperdiçar o seu precioso tempo e recursos 
nas CP (Contas a Pagar). Quando os recibos 
de despesas dos funcionários são tratados 
manualmente, isto resulta claramente em 
erros tais como pagamentos em duplicado, 
atrasa as auditorias e expõe a sua organização 
a potenciais fraudes.  

A solução de gestão de despesas da ABBYY 
simplifica e melhora os seus processos de 
reembolso de despesas. É uma solução pronta a 
usar para processar automaticamente os recibos 
e extrair os dados valiosos de que necessita para 
uma gestão precisa das despesas. 

Rastreio fácil Relatórios rápidos Conformidade auto-
matizada com a política

Contabilidade e integração 
ERP perfeitas

Controlo total sobre os 
gastos orçamentais

Processamento 
Inteligente de 
Documentos

https://www.abbyy.com/pt/?utm_source=asset&utm_medium=pdf&utm_campaign=ap-automation-expense-management-brochure&utm_content=pt


Como funciona

1. Os funcionários enviam recibos digitalizados ou fotografados.

2. As fotografias e digitalizações são pré-processadas conforme o tipo para garantir  
a máxima qualidade.

3. São detetados campos de recibo, tais como moeda, tipo de despesa, nome  
do fornecedor, data, impostos, despesa total e outros.

Processe recibos de muitos países diferentes  
São suportados documentos de despesas de muitos países diferentes, incluindo, entre 
outros, Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Espanha, EUA, Finlândia, França, Grã-
Bretanha, Holanda, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, Polónia, Rússia, Singapura, Suécia, 
Suíça, Turquia; países da LATAM: Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Peru, Uruguai. 

Extraia todos os dados valiosos de imagens de recibos
Acabou-se a introdução física de dados ou teclar a partir de imagens. A ABBYY 
digitaliza totalmente o processo de receção de recibos para tornar o processamento 
de despesas mais fácil de seguir, mais preciso e mais bem controlado. Data, montante, 
moeda, fornecedor, país, cidade, tipo de despesa...a solução está pronta a usar para 
todas as suas despesas de viagem de negócios e despesas correntes e é facilmente 
personalizável de acordo com as suas necessidades comerciais.

Processe recibos onde quer que esteja - acabaram-se 
os recibos perdidos
A solução de gestão de despesas da ABBYY pode ser utilizada tanto localmente como 
em nuvem, proporcionando flexibilidade na implementação e utilização da solução.

Melhore a qualidade da imagem de fotografias  
e digitalizações
O pré-processamento de imagens, tais como a eliminação de distorção, recorte 
automático e rotação, assegura que os recibos e outros documentos tenham uma 
elevada qualidade de reconhecimento. 

Elimine o trabalho manual com o Processamento Inteligente  
de Documentos



Caso tenha alguma dúvida, contacte o seu representante local da ABBYY na lista presente em www.abbyy.com/pt/contacts/.
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As ineficiências nas Contas a Pagar são vastas... mas não têm de ser

As ineficiências operacionais nas Contas a Pagar, que vão desde o tempo demasiado longo do 
ciclo de faturação até inúmeros erros, má visibilidade, custos elevados, risco regulamentar e 
pouco controlo sobre as responsabilidades afetam tanto as funções de Contas a Pagar como as de 
Finanças, afetando diretamente o fluxo de caixa e a sua rentabilidade. A maioria, senão a totali-
dade, destes desafios pode ser resolvida através da automatização inteligente do processamento 
de documentos financeiros.  
Saiba mais em abbyy.com/pt/.

4. Regras de validação pré-configuradas verificam os totais, consultando a sua base  
de dados de fornecedores, calculando impostos e muito mais. Também pode criar  
as suas próprias regras.

5. À medida que o seu conjunto de dados se desenvolve, os fornecedores podem ser 
detetados com maior precisão e os tipos de despesas podem ser automaticamente 
atribuídos a fornecedores específicos.

Porquê escolher a ABBYY para a gestão de despesas?

• Processe os recibos num só fluxo com os seus outros documentos de contas a pagar, 
tais como faturas e notas de encomenda.

• Capture de imediato dados a partir de recibos, sem qualquer configuração adicional.

• Utilize predefinições ou personalize de acordo com os requisitos do seu negócio.  

• Identifique padrões de despesa, planeie orçamentos da empresa e reembolse os 
funcionários mais rapidamente.

• Ganhe total controlo e transparência sobre as despesas.

• Tenha confiança na qualidade da extração de dados com a aprendizagem contínua 
baseada no feedback do utilizador.

• Normalize a gestão de despesas e pagamentos, desde faturas a recibos, numa 
solução única e escalável para uma maior visibilidade e controlo das suas operações 
e fluxo de caixa.
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