
FACTUURVERWERKING



Geautomatiseerde 
factuurverwerking automatiseert 
het proces van binnenkomst van 
een factuur tot aan de betaling
Probleemloos uw facturen verwerken, ongeacht uw 
financieel/ERP systeem? Dat kan!



EASY INVOICE
GEATOMATISEERDE FACTUURVERWERKING

Het traditionele proces voor het verwerken van facturen is vaak
tijdrovend en verloopt gecompliceerd. Het management heeft
niet of nauwelijks inzicht in dit proces en doordat de gegevens op
een factuur vaak minimaal twee keer worden ingevoerd is de kans
op fouten groter. Dit kan efficiënter en dus goedkoper.

Easy Invoice stelt u in staat om het integrale proces van
factuurverwerking compleet te automatiseren. Dit kan van
ontvangst tot aan betaalbaarstelling in uw financiële/ERP pakket,
maar kan ook modulair worden aangeboden. De software is in
staat om zowel de kosten- als de orderfacturen geautomatiseerd
te verwerken. Het eventueel matchen en het circuleren,
controleren en goedkeuren is hierin opgenomen. Easy Invoice
wordt volledig geïntegreerd met uw financiële/ERP pakket.

In combinatie met onze e-invoicing of OCR oplossing heeft u het
gehele proces geautomatiseerd.

https://www.easysystems.nl/e-facturatie/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=factuurverwerking
https://www.easysystems.nl/ocr-software/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=factuurverwerking


EASY INVOICE
MOBILE APP

Als aanvulling op de web-based oplossing van Easy Invoice kunt u 
ook gebruik maken van de mobile app. De Easy Invoice app geeft 
u de mogelijkheid om overal en altijd, 24 uur per dag, toegang te 
hebben tot uw facturen. De app is ideaal voor de medewerkers 
die veel onderweg zijn, maar wel facturen moeten controleren 
en/of goedkeuren. U bent niet gebonden aan een werkplek en 
kunt uw facturen bekijken, retourneren en goedkeuren waar en 
wanneer u maar wilt.

De gebruiker van de mobile app heeft de volgende 
mogelijkheden:

 Goedkeuren van facturen

 Afkeuren van facturen

 Facturen ter informatie ontvangen

 Regels inzien



“De software van Easy 
Systems heeft er toe geleid
dat we, naast een
bedrijfsbrede innovatieve
uitstraling, de doorloop-tijd
van facturen terug-gebracht
hebben van gemiddeld 1,5 
week naar 1 tot 3 dagen.”

Koen van Loon
Finance Manager - Lentink

https://www.easysystems.nl/case-study-lentink-isah?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=factuurverwerking


Probleemloos facturen verwerken

 Verlaging van de 
verwerkingskosten per 
factuur

 Verhoging van de 
efficiëntie: meer werk 
verzetten in minder tijd.

 Een digitaal archief. Dus
geen acrhiefkasten en 
rondslingerende papieren
meer.

 Realtime inzicht in de 
factuur status.

 Meer overzicht en 
controle.

 Minimalisering van 
fouten. 

 Automatische
ordermatching van de 
goederenfacturen.

 Te integreren met álle
financiële- en 
ordersystemen.

 Ook beschikbaar als 
handige mobile app.

https://www.easysystems.nl./facturen-app/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=factuurverwerking
https://www.easysystems.nl/factuurverwerking/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=factuurverwerking


“Gezien de gerealiseerde
besparing kan de oplossing
van Easy Systems zelfs voor
kleine organisaties of met 
lagere factuuraantallen
binnen een jaar terugverdiend
worden.”

Coen Driessen
CFO – D&M Vacuümsystemen

https://www.easysystems.nl/case-study-dm-vacuumsystemen-isah/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=factuurverwerking
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INVOEREN VAN CONTRACTGEGEVENS
E-facturen vanuit het Peppol-netwerk worden direct ingelezen en verwerkt. De digitale/elektronische 
(PDF/XML) facturen worden uit de mailbox/FTP gehaald en klaargezet voor verdere verwerking. OCR 
software leest de kopgegevens automatisch af. Papieren facturen worden met een scanner gescand en 
opgeslagen in een netwerkmap. Vanuit deze map haalt Easy Invoice de gescande facturen.

BOEKEN & MATCHEN
De factuur wordt door de medewerker van de administratie gecodeerd en geboekt. De inkoopnummers 
worden automatisch van de factuur afgelezen waarna de ontvangsten opgehaald worden vanuit het 
financieel/ERP systeem. Bij een positieve match worden de facturen, door gebruik te maken van een 3-
waymatch, direct aangeboden voor verwerking.

WORKFLOW
Nadat alle benodigde gegevens in Easy Invoice zijn verwerkt, kunnen de facturen in circulatie worden 
gebracht. De factuur wordt digitaal rondgestuurd naar budgethouders.

FIATTEREN
Budgethouders ontvangen een e-mail en kunnen via een webapplicatie de factuur 
goedkeuren/controleren en eventueel regels toevoegen of bewerken. De goedgekeurde facturen 
worden overgezet naar uw financieel/ERP systeem en staan klaar voor betaling.

BETAALBAAR STELLEN/ARCHIVEREN
Na goedkeuring wordt de factuur betaalbaar gesteld in uw financieel/ERP systeem. Hiervoor wordt een 
koppeling gerealiseerd tussen Easy Invoice en uw financieel/ERP systeem. De factuurafbeelding, 
inclusief de aanvullende boekingsinformatie, is vanuit uw financieel/ERP systeem zichtbaar. Alle 
betaalde facturen worden digitaal gearchiveerd.



FUNCTIONALITEITEN EN ERP 
INTEGRATIES



 Cloud & On-premise

 Scan en herken

 XML import

 PEPPOL compatible

 Coderen en boeken

 Boekingsvoorstellen

 3-way matching

 Workflow

 Controleren

 Goedkeuren (ook via App)

 Automatische notificatie e-mails

 Toevoegen van opmerkingen

 Ter informatie versturen

 Vasthouden van factuur

 Audittrail

 Inrichting o.b.v. rollen en rechten

 Procuratieschema

 Intelligente workflow

 Digitaal archief

 Voorregistratie / Betaalblokkade 
verwijdering in financieel systeem / ERP

 Multi-valuta

 Multi-language

 Rapportages

 ERP onafhankelijk

 Multi ERP

 Filtering en zoekmogelijkheden

 Single Sign-On



Wij zijn ERP onafhankelijk. Dit betekent dat wij, uitgaande van de medewerking van uw ERP-leverancier, met alle 

ERP/Financiële systemen kunnen koppelen.

Een greep uit onze ERP integraties

https://www.easysystems.nl/onze-erp-integraties/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=factuurverwerking


“Na de implementatie van 
Easy Invoice verloopt het 
factuurproces snel en
efficiënt. De snelheid van de 
factuurverwerking is met 60% 
verhoogd.”

Paul Koot 
Hoofd Administratie - Hembrug

Machine Tools

https://www.easysystems.nl/referentieverhaal-hembrug-machine-tools-isah-accountview/case-study-dm-vacuumsystemen-isah/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=factuurverwerking


REFERENTIES



Onze klanten zijn uw referenties. Wij hebben service, kennis en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan en streven 

er iedere dag naar onze klanten tevreden te stellen. Dit hebben wij reeds bij een flink aantal organisaties mogen bewijzen. 

Bent u de volgende? 

Een greep uit onze klanten

https://www.easysystems.nl/referenties?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=contractmanagement


OVER EASY SYSTEMS



Voor financieel inzicht, overzicht en controle

 Contractmatching
Automatische matching 
van binnenkomende
facturen aan bijbehorende
contracten

 Factuurverwerking
Automatische verwerking
van de inkoopfacturen.

 Automatische workflow
Digitale control, 
goedkeuring en betaling
van de facturen volgens
een vooraf vastgesteld
procuratieschema.

 Declaratie management
Ontlast uw financiele
afdeling door het 
digitaliseren van de 
personeelsdeclaraties en
verhoog uw werknemers-
tevredenheid door snelle
uitbetaling

 Een softwareoplossing
Met de softwaren van 
easy systems heeft u een
oplossing voor de 
automatisering van uw
gehele purchase to pay 
process.

 Inkoop management
centralisering, het vooraf
autoriseren van de 
inkopen en altijd inzicht
in de lopende
verplichtingen

 Ordermatching
Automatische matiching
van inkoopfacturen aan
de bijbehordende orders.

 Contract Management
Beheer al uw lopende
contracten op een
centrale plek. Nooit meer
te laat verlengen of 
opzeggen



Wij zijn ISO 9001, 27001 en 27017 gecertificeerd. Hiermee tonen wij 

aan dat wij onze bedrijfsprocessen en informatiebeveiliging goed op 

orde hebben en dat continue verbetering ingebed is in de organisatie.

https://www.easysystems.nl/over/veiligheid-en-iso-certificering/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=contractmanagement




EASY SYSTEMS

Oortlaan 2
6716 WD Ede

Telefoonnummer
0318- 648 748

E-mail
info@easysystems.nl

Online
www.easysystems.nl

Easy Systems is onderdeel van 4CEE. Een groep 

gespecialiseerde IT bedrijven die met slimme software 

oplossingen de administratieve lasten van onze klanten 

omlaag brengen.

mailto:info@easysystems.nl
http://www.easysystems.nl/
https://www.4cee.com/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=contractmanagement
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