
Archiles 
Kompletná digitalizácia a automatizácia spracovania účtovných dokladov 



Zaujíma Vás, aký je trend digitalizácie a automatizácie spracovania 
účtovných dokladov? Viete, že už aj vo Vašom regióne existuje 
služba, ktorá automaticky spracováva účtovné doklady 
prostredníctvom softvéru? 



Čo je to automatické spracovanie účtovných dokladov? 



Začnime definíciou problému... 

Zhromažďovanie, ručné prepisovanie údajov do 

účtovníctva a účtovanie faktúr, pokladničných 

bločkov a dodacích listov, sledovanie splatnosti 

faktúr a dohľadávanie originálov dokladov je reálny 

a dodnes nekončiaci problém. Zaberá veľa času, 

stojí peniaze a v neposlednej rade vytvára 

frustráciu. 

 



Online služba Archiles efektívne rieši tento problém 
automatickým rozpoznávaním, nahrávaním a učtovaním 
položiek do Vášho účtovníctva.  



Šetrenie času a nákladov 

S Archilesom môžete ušetriť 60 až 80 

percent Vášho času a nákladov v závislosti 

od počtu dokladov a vnútrofiremných 

procesov. 

 

Vďaka automatickému spracovaniu 

účtovných dokladov môžete získať čas        

pre nových klientov. 

 



Archiles poskytuje: 

• Automatické nahrávanie faktúr a bločkov do účtovníctva 

• Automatické prideľovanie účtovných predpisov 

• Automatické sledovanie splatnosti faktúr 

• Kontrola duplicity dokladov a zmeny IBANu dodávateľov 

• Pohodlné platenie všetkých faktúr 

• Schvaľovanie účtovných dokladov na diaľku 

• Digitálny archív účtovných dokladov 

• Okamžitý prehľad obratu a nákladov 

• Mobilná aplikácia na fotenie a nahrávanie dokladov 

 

 



Ako služba Archiles funguje? 

Stačí len nahrať Vaše doklady cez prehliadač, 

mobilnú aplikáciu alebo ich poslať na e-mail do 

systému Archiles a služba Vám vráti údaje do 

Vášho účtovníctva. 

 

Ak nemáte doklady v elektronickej podobe, stačí 

ich odfotiť mobilom alebo pohodlne zdigitalizovať 

prostredníctvom skenera s podávačom na 

papiere. Stlačíte tlačidlo „SCAN“ a doklady sa 

Vám nahrajú do systému Archiles a následne do 

účtovníctva. 

 



Archiles je schopný automaticky spracovať rôzne typy, formáty a 
veľkosti dokumentov (faktúry, bločky, dodacie listy) 



Hromadné nahrávanie dokladov 

Archiles rozpoznáva aj hromadne naskenované 

dokumenty v jednom PDF súbore. Nahrajte PDF 

s viacerymi faktúrami alebo bločkami do systému 

Archiles a on ich automaticky rozdelí a rozpozná, 

vytiahne dôležité údaje, zaúčtuje a pripraví na 

export do Vášho účtovníctva. 

 

Prostredníctvom funkcie drag & drop viete 

okamžite nahrať celý adresár Vašich dokladov. 

 

 



Nahrávanie dokladov cez e-mail 

Nastavte si preposielanie e-mailov od klientov 

alebo zamestnancov priamo do Archilesa a už sa 

nebudete musieť zaoberať mailovou 

korešpondenciou a manipuláciou s 

elektronickými dokladmi. Každá účtovná jednotka 

má svoju individuálnu e-mailovú adresu, preto sa 

Vám doklady nebudú miešať. 



Nahrávanie dokladov cez mobilnú aplikáciu 

Odfoťte Vašu faktúru alebo bloček pomocou 

mobilnej aplikácie Archiles a o viac sa nemusíte 

starať. Doklad bude automaticky nahraný do 

systému Archiles, prebehne automatická 

kategorizácia a vyťažovanie údajov. Následne sa 

podľa typu dokladu priradia účtovné predpisy. 

 

Je to efektívna pomôcka hlavne pri pracovných 

cestách, kedy môžete digitálne evidovať Vaše 

doklady. 

 



Prehľadný archív dokumentov 

Prácne hľadáte konkrétny doklad alebo položku v 

šanónoch?  

Snažíte sa držať na pamäti splatnosti faktúr? 

 

Už nemusíte... Všetky údaje z originálnych 

dokladov máte prístupné do pár sekúnd 

odkiaľkoľvek a kedykoľvek v systéme Archiles. 

 

Jednotný pohľad na originály dokladov a ich 

údaje umožňuje vidieť doklady a dáta na jednej 

obrazovke. Upozorníme Vás pri prekročení 

splatnosti faktúr. 

 



Prístupnosť údajov a dokladov 

Kdekoľvek ste máte prístup k službe Archiles 

prostredníctvom internetu. 

 

Bezpečnosť a dostupnosť 
  

Pri realizácií služby sme kládli vysoký dôraz na 

zapezpečenie údajov nachádzajúcich sa v našom 

systéme. Všetky dáta sú šifrované, zálohované 

a uložené v najmodernejšom dátovom centre na 

Slovensku. Nikdy neopúštajú hranice republiky.  



Archiles zákazníci 

Archiles je denne využívaným nástrojom 

spoločností, ktoré vedia, že digitalizácia 

účtovníctva je trend, ktorý prichádza vysokou 

rýchlosťou aj do našich končín.  

 

Vnímajú Archiles ako konkurenčnú výhodu, 

vďaka ktorej šetria šas a sprístupňujú obohatené 

informácie svojim oddeleniam a zákazníkom.  

V neposlednej rade prostredníctvom Archilesa a 

elektronického životného cyklu dokumentov sú 

schopní získavať a obsluhovať nových 

zákazníkov, šetriť interné náklady a prispieť k 

rastu svojho biznisu. 

 

 



Kontakt 

Ak Vás služba Archiles zaujala a aj Vy chcete 

zefektívniť a zmodernizovať svoje procesy 

účtovania a posunúť ich do 21. storočia, budeme 

radi, ak nám napíšete na e-mailovú adresu 

support@archiles.sk alebo priamo zavoláte na 

číslo +421 911 474 400 

 

Ďakujeme 

 

www.archiles.sk 




