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Inteligentné spracovanie faktúr 
Pozvánka na webcast  

 

 
Chcete automatizovať a zefektívniť proces evidencie faktúr, ale neviete, ako a kde začať? 
Viete, aká je úspešnosť vyťaženia údajov a aká je návratnosť investície? 
Poznáte jednotlivé technológie, ktoré sú v súčasnosti dostupné aj na našom trhu? 
 
Pozývame Vás na náš webcast na tému „Inteligentné spracovanie faktúr“, ktorý sa uskutoční v stredu 7. 
októbra 2020 o 10.00 hod. 
 
Čo sa dozviete: 

• Ako zvýšiť efektivitu evidencie, spracovania a zaúčtovania dodávateľských faktúr 
• Aké sú vhodné technológie, postupy a jednotlivé fázy procesu 
• Ako kombinovať robotické a inteligentné nástroje 
• Kde, kedy, za koľko a ako začať 

 
Odkaz na sledovanie webcastu Vám pošleme deň vopred. Registrácia je otvorená do 6. októbra 2020. 
 

Kedy: 7. október 2020, 10.00 – 10.30 hod. 
Kde: online 
Jazyk: slovenský 
Kontakt: Denisa Antalová 
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Michal Lichner 

Vedúci manažér pre portfólio Deloitte Digital – Robotics, Analytics & 
Cognitive na Slovensku. Má viac ako 17-ročné skúsenosti s 
implementáciou rôznych digitálnych riešení na medzinárodných 
trhoch a inšpiruje klientov v oblasti digitalizácie a automatizácie. 

 

Peter Becza 

Senior konzultant, expert na oblasť technológií v rámci procesnej 
automatizácie s niekoľkoročnými skúsenosťami. Pomáha klientom pri 
identifikácii projektov, určení spôsobu, výpočtu, pri výbere, ako aj pri 
ich realizácii. 
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