Jaarlijks tot 70% besparen op de
verwerking van al uw inkomende
facturen?
Seminar: Elektronische factuurverwerking

Inzicht door eenvoud en logica

Het verwerken van inkomende facture
Toegang tot tijdige en accurate financiële informatie en het realiseren
van

kostenbesparingen

zijn

de

topprioriteiten

voor

financieel

managers. In toenemende mate wordt er van u verwacht dat u na de
maandafsluiting zo snel mogelijk een actuele (project)rapportage
oplevert.

Rondzwervende facturen die niet altijd tijdig geaccordeerd worden of
zelfs verdwijnen, zorgen er echter voor dat dit moeilijk te realiseren is.
Tevens zorgt het voor een inefficiënte en tijdrovende verwerking wat leidt
tot hoge verwerkingskosten. Deze knelpunten zijn bij u wel bekend maar
zonder de juiste hulpmiddelen is het ondoenlijk om deze problemen op te
lossen.

Kenmerken oplossing:
•

Scanning en automatische herkenning van facturen o.b.v. “Free Forms”

•

Ondersteuning voor e-Invoicing t.b.v. het elektronisch ontvangen

•

Automatisch matchen van facturen op basis van inkooporders

•

Procuratieschema t.b.v. het automatisch toekennen van kostenfacturen

van facturen

aan budgethouders
•

Een complete “Audit trail” waarin alle handelingen m.b.t. de factuur
elektronisch zijn vastgelegd

•

Uitgebreid elektronisch archief voor het eenvoudig kunnen opzoeken
van facturen

Kosten
• Facturen hoeven niet meer in veelvoud gekopieerd en verspreid te worden.
• De inboektijd van een factuur wordt verminderd door automatische herkenning van
factuurdetails en automatische doorboeking naar de financiële administratie.

Inzicht en eenvoud
• Door transparantie van het proces is er te allen tijde inzicht in de status van een factuur.
• Vragen van uw leveranciers met betrekking tot openstaande facturen kunnen snel en
accuraat beantwoord worden.

Controle
• Facturen raken niet meer zoek tijdens het goedkeuringsproces.
• De audit trail geeft volledig inzicht in het totale goedkeuringsproces van de factuur.
• Per processtap kan er met normtijden worden gewerkt, gecontroleerd met automatische
signalering bij overschrijding.

Meer informatie en/of aanmelden? Kijk op: www.isprojects.nl

en; een dure en tijdrovende bezigheid!
Dit seminar geeft antwoord op de volgende vragen:
• Welke mogelijkheden biedt de beschikbare techniek om facturen te scannen, matchen,
herkennen en routeren?
• Op welke onderdelen realiseer ik besparingen bij het elektronisch verwerken van
inkomende facturen?
• Hoe integreer ik de gescande facturen met mijn bestaande ERP-systeem?

Wat mag u verwachten?
• Praktijkcase gepresenteerd door een gebruiker van het systeem.
• Leerpunten bij implementatie.
• Return on investment.
• V
 olledige demonstratie van het proces: scanning, review, goedkeuring, matching,
archivering en opzoeken van de digitale factuur.

  

Seminar Elektronische factuurverwerking
Deelname

Kosteloos

Programma
09.00

Ontvangst met koffie

09.30

Introductie ISProjects en ISP-Invoice

09.50

Demonstratie ISP-Invoice

10.30

Pauze

10.45

Vervolg demonstratie ISP-Invoice

11.30

ISP-Invoice in de praktijk

12.00

Return on Investment

12.15

Vragen, afsluiting en een lunch

Aanmelden  
Wilt u meer weten? Meldt u dan nu aan via:

www.isprojects.nl

Wie zijn we?
ISProjects is een zelfstandig Nederlands softwarebedrijf dat
standaardoplossingen biedt op het gebied van “Elektronische
factuurverwerking” en e-Procurement.

Wat is onze missie
Onze klanten helpen bij het substantieel verlagen van de
verwerkingskosten van inkomende facturen en het verbeteren van
de kwaliteit van het factuurverwerkingsproces.

Onze aanpak
Onze organisatie kenmerkt zich door een pro-actieve en positiefkritische houding naar klanten. Daarbij kunnen wij, op basis van
ervaring, met de klant meedenken over het optimaal inrichten en
automatiseren van processen. Onze consultants hebben zelf ruime
werkervaring in financiële en logistieke functies. Hierdoor kunnen
zij u, tijdens de analyse-, realisatie- en go-livefases, optimale ondersteuning bieden.

Resultaten
De oplossingen van ISProjects leveren direct rendement op. Door
transparantie heeft u volledige controle over het proces: nooit meer
zoekgeraakte facturen en geen administratieve rompslomp. Verder
vergroten de oplossingen van ISProjects uw inzicht, zodat u het
proces op de voet kunt volgen. De status van elke aanvraag - van
bestelling tot en met inkoopfactuur - is glashelder. Tevens bent u in
staat hetzelfde werk te doen met minder mensen. Dit levert u een
directe besparing op in het aantal FTE’ s tot wel 70%.
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