KÄYTETTÄVYYS - KONTROLLI - TEHOKKUUS

OSTOLASKUJEN AUTOMAATTINEN TILIÖINTI
TEKOÄLYN AVULLA.
TEEMME KIRJANPITÄJÄSTÄ
SUPERSANKARIN.
FabricAI on kirjanpitäjän työkalu, joka
nopeuttaa ostolaskujen käsittelyä jopa 95%
ja säilyttää kontrollin kirjanpitäjällä.
Tekoäly tiliöi ostolaskut automaattisesti ja
kirjanpitäjän tarvitsee vain hyväksyä tekoälyn
tekemät tiliöintiehdotukset.

OSTOLASKUJEN AUTOMAATTINEN TILIÖINTI.
FabricAI hakee ostolaskut kirjanpito-ohjelmasta rakenteellisessa muodossa ja tämän
jälkeen tiliöi jokaisen nimikkeen erikseen.
Kirjanpitäjän ainoa tehtävä on tarkistaa ja vahvistaa tekoälyn tekemät tiliöintiehdotukset.
Vahvistamisen jälkeen tiedot siirtyvät ohjelmallisesti takaisin kirjanpito-ohjelmaan.
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TEKOÄLYN KÄYTTÖÖNOTTO KOOSTUU
NELJÄSTÄ VAIHEESTA.

1. AINEISTON HAKEMINEN KIRJANPITO-OHJELMASTA.
Arvioitu kesto: 1/4 henkilötyöpäivää

Aineiston ohjelmallista hakemista varten FabricAI tarvitsee riittävät
oikeudet kirjanpito-ohjelmaan.
Luo kirjanpito-ohjelmaan uusi käyttäjä
Kirjaudu kirjanpito-ohjelmaan FabricAI:n linkin kautta

2. FABRICAI -TEKOÄLYN KOULUTUS.
Arvioitu kesto: 1/4 henkilötyöpäivää

Koulutamme tekoälyn mallin aineiston perusteella ja arvioimme
tulokset. Jos koulutettu malli ei täytä vaatimuksia, päivitämme
työkalut ja koulutamme mallin uudestaan.

3. TILIÖINTIPORTAALIN KÄYTTÖÖNOTTO.
Arvioitu kesto: 1/2 henkilötyöpäivää

Yritykselle räätälöity tekoäly siirretään FabricAI -portaaliin ja
portaali valmistellaan käyttöönottoa varten. Tämän lisäksi
koulutamme yhden työntekijän käyttämään tiliöintiportaalia.
Nimeä vastuuhenkilö FabricAI -portaalin käyttöä varten

4. OSTOLASKUJEN TILIÖINNIN ALOITUS.
Arvioitu kesto: n. 2 viikkoa

Portaalin käyttöönoton jälkeen voit aloittaa ostolaskujen
tiliöinnin FabricAI -portaalissa. Voit tiliöidä usean eri yrityksen
ostolaskuja samassa näkymässä.
Aloita ostolaskujen tiliöinti FabricAI -portaalissa
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MYÖNNÄMME FABRICAI -TEKOÄLYLLE 100% TYYTYVÄISYYSTAKUUN.
TEKOÄLYN KÄYTTÖÖNOTON HINTA.
Tekoälyn käyttöönoton hinta on 655 € (alv 0%). Käyttöönottoon sisältyy tekoälyn koulutus
yhdelle yritykselle, portaalin käyttöönotto, käytön opastaminen ja 100:n ensimmäisen
ostolaskun tiliöinti.
Käyttöönoton jälkeen seuraavien yritysten lisääminen yritystilille maksaa 68 € (alv 0%).

100% TYYTYVÄISYYSTAKUU.
Tarjoamme käyttöönotolle 100% -tyytyväisyystakuun. Tilaaja voi keskeyttää käyttöönoton
heti, jos hän ei ole tyytyväinen tuotteeseen. Käyttöönoton keskeytyessä työstä ei lähetetä
laskua.

HUOMIOT OSTOLASKUJEN TILIÖINNISTÄ.
Kaikki kolmansien osapuolten palveluiden, kuten laskentatehon tai tiedon varastoinnin,
tietoturvan taso varmistetaan aina ennen tietojen siirtämistä. Varmistaminen voi perustua
yrityksellä oleviin sertifikaatteihin tai kirjallisiin tietoturvakäytäntöihin.
Tietosuojakäytäntö
Käyttöehdot

-

https://fabricai.fi/tietosuojakaytanto/
https://fabricai.fi/kayttoehdot/

Toimittajalla on oikeus mainita Asiakas referenssinä.

YHTEYSHENKILÖT.
KÄYTTÖÖNOTTO JA TEKNINEN TUKI.

MUUT HUOLET JA MURHEET.

Juhani Tolvanen
juhani@fabricai.fi
050 593 4915

Jarkko Tolvanen
jarkko@fabricai.fi
050 521 9152
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