
Eén oplossing voor al uw
inkomende en uitgaande
facturen



Als iedere medewerker zich kan 
richten op waar hij goed in is en 
randzaken weg worden 
geautomatiseerd, dan excelleert 
zowel de persoon als de 
organisatie.

Hier geloven wij in. Onze software wordt dan ook ontwikkeld 
om úw werk makkelijker te maken.
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Vertrouwen in de toekomst
door een optimaal
administratief proces

Voor de meeste organisaties zijn de financieel administratieve 
processen niet hun core business, waar ze dan ook niet teveel tijd 
aan kwijt willen zijn. 

Ons doel is om software te ontwikkelen die de financieel 
administratieve processen binnen organisaties automatiseert en 
optimaliseert, de productiviteit verhoogt, fouten én kosten 
reduceert, compliancy afdwingt en realtime inzicht biedt voor het 
maken van slimme beslissingen. 

Kostenvoordelen
behalen door inzet
van slimme en 
intuïtieve software

Meer werk verzetten met minder 
mensen en realtime inzicht in hoe je er 
als organisatie voor staat. Iedereen heeft  
er mee te maken. De software van Easy 
Systems helpt organisaties om hun 
processen efficiënter, inzichtelijker en 
overzichtelijker te maken.



“De software van Easy Systems 
heeft er toe geleid dat we, naast 
een bedrijfsbrede innovatieve 
uitstraling, de doorlooptijd van 
facturen teruggebracht hebben 
van gemiddeld 1,5 week naar 1 
tot 3 werkdagen.”

Koen van Loon
Finance Manager – Lentink

https://www.easysystems.nl/nieuws/case-study-lentink-isah/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=p2p


PURCHASE TO PAY SOFTWARE



Eén software platform voor het automatiseren én optimaliseren van 
uw purchase to pay proces.

Van inkoopmanagement, contractmanagement, en factuurverwerking 

tot expense management.



AUTOMATISEER UW
PURCHASE TO PAY 
PROCES

Het lijkt zo eenvoudig, een medewerker plaatst een bestelling,
de goederen en/of diensten worden geleverd en vervolgens
wordt de factuur betaald. De praktijk wijst echter uit dat
dit proces veel complexer is.

Facturen raken kwijt, contracten worden automatisch verlengd, er
worden inkopen gedaan zonder toestemming vooraf, facturen
worden te laat betaald, er kan geen inkoopkorting worden
bedongen doordat er bij verschillende leveranciers wordt
ingekocht, u heeft geen inzicht in de uitstaande verplichtingen, en
ga zo maar door.

De software van Easy Systems wordt gekoppeld aan uw ERP /
financieel systeem en stelt u in staat om alle inkopen, en dus de
uitgaven, te monitoren en controleren. Het automatiseren van de
factuurverwerking maakt automatische matching (van
inkooporders met bijbehorende facturen) mogelijk, waardoor het
gehele proces snel en efficiënt verloopt.



Het complete P2P proces wordt nog handmatig
gedaan. Dit kost veel tijd en is erg foutgevoelig.

De eerste stap is vaak het digitaliseren van de fac
tuur-verwerking. Een proces wat meestal goed 
gedocumenteerd is en relatief eenvoudig te 
vertalen is naar een factuurverwerkingsoplossing.

In deze fase wordt verdergaande automatisering
van de workflow gerealiseerd: contractmatching,
ordermatching en het inrichten van een vooraf
gedefinieerde workflow.

In fase 4 zijn twee nieuwe onderdelen te 
definiëren: E-procurement en het compleet 
automatisch verwerken van elektronische 
facturen, oftewel e-invoicing

Het touchless process is het hoogst haalbare in 
het automatiseren van het P2P proces. Hierbij 
ligt de focus volledig op het bijsturen van het 
proces, dan wel het managen van de 
uitzonderingen. Met behulp van rapportages 
wordt het proces continu gemonitord en 
verbeterd.



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

 Eén 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



“Door het complete purchase to
pay proces te digitaliseren 
hebben we de autorisatie naar 
voren gehaald. Zo minimaliseren 
we het risico op foutieve orders 
en niet geautoriseerde uitgaven.”

Patricia van Gils
Financial Controller – SecureLink

Lees Case Study

https://www.easysystems.nl/referentieverhaal-securelink-afas-online/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=p2p


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=p2p


EASY INVOICE
Geautomatiseerde
factuurverwerking

Het woord zegt het eigenlijk al. Geautomatiseerde 
factuurverwerking automatiseert het proces van binnenkomst 
van een factuur tot aan de betaling. Het eventueel matchen en 
het circuleren, controleren en goedkeuren is hierin opgenomen.

In combinatie met onze e-invoicing of OCR oplossing heeft u het 
gehele proces geautomatiseerd.
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“Al tijdens de eerste gesprekken
bleek dat er goed naar onze
wensen was geluisterd. Er waren
korte lijnen met de consultant en
er was sprake van een echte
‘hands-on’ mentaliteit.”

Ewoud Rozendaal
Hoofd Financiële Administratie –

Kwik-Fit

https://www.easysystems.nl/referentieverhaal-ms-dynamics-ax/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=p2p


Controle en inzicht in uw uitgaven

 Geen onverwachte kosten
meer.

 Realtime inzicht in de 
lopende verplichtingen.

 Autorisatie voordat een
bestelling geplaatst wordt
i.p.v bij ontvangst van de 
factuur.

 Controle over wie er waar en 
wanneer inkoopt.

 Inkoopvoordelen door 
realiseren van 
inkoopkortingen.

 Automatische
ordermatching van de 
goederenfacturen.

 Makkelijk te integreren
met andere
softwaresystemen.

 Integratie met alle 
andere Easy modules.

https://www.easysystems.nl/inkoopmanagement/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=p2p


EASY PURCHASE
Actueel inzicht in uw verplichtingen

Met Easy Purchase kan een medewerker eenvoudig en snel 
inkoopaanvragen indienen. 

Goedkeuring wordt door de juiste persoon verleend vóór de 
aanschaf van goederen in plaats van achteraf op basis van een 
factuur. Hierdoor heeft de manager én de financiële afdeling 
altijd actueel inzicht in alle verplichtingen en worden 
verrassingen in budgetten en/of uitgaven voorkomen.
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“Wat ik heel erg fijn vind is het 
pro-actieve meedenken. Dat ze 
aanbieden naast ons te komen 
zitten om te kijken of we wel 
alles uit de oplossing halen en 
daarbij vrijblijvend advies 
geven.”

Miek de Ruijter
Directeur Financiën en Control–

Nationale Opera & Ballet

Lees Case Study

https://www.easysystems.nl/nieuws/het-factuurverwerkingsproces-van-nationale-opera-ballet/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=p2p


Inzicht in ál uw contracten

 Pro-actieve bewaking:
vergeet nooit meer een
contract op tijd op te
zeggen of te verlengen.

 Integratie met bestaande
oplossingen om relevante
data te extraheren.

 Volledig inzicht en controle 
over uw contracten.

 Alle handelingen worden
vastgelegd in een audittrail.

 Alle contracten centraal
opgeslagen en inzichtelijk.

 Autorisatie: u kunt de rechten
en toegang tot een contract 
zelf instellen. 

 Contractverrijking: Verrijk een
dossier doorhet toevoegen van 
bijlagen of het leggen van 
realties tussen contracten.

https://www.easysystems.nl/contractmanagement-9272/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=p2p


EASY CONTRACT
Duidelijk inzicht in en controle over 
uw contracten

Een krachtige, eenvoudig te gebruiken oplossing waarmee u uw 
contracten centraal beheert en op tijd een notificatie krijgt 
wanneer uw contract opgezegd dient te worden of aan 
verlenging toe is. 

Centraliseer uw contracten, ken rechten en rollen toe binnen uw 
team en integreer met uw bestaande software-oplossingen voor 
pro-actief en efficiënt contractmanagement.
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Het overzicht was, mede door 
het gebruik van Excel, soms 
onvolledig en gefragmenteerd. 
Door het inrichten van een 
contractmanagement systeem 
wordt dit opgelost.”

Tom van Lindert
CFO – ROTO

https://www.easysystems.nl/case-study-roto-contractmanagement-9272/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=p2p


Direct grip op de onkosten

 Gebruiksvriendelijke
invoer van declaraties;

 Hogere
werknemerstevredenheid
door snellere uitbetaling;

 Efficiënter proces met 
kortere doorlooptijden;

 Inzicht in het gehele
process;

 Eenvoudig terugvinden van 
declaraties middels
archieffunctie; 

 Declaratie wordt verwerkt
als factuur in uw workflow-
applicatie
(bijv. Easy Invoice)

https://www.easysystems.nl/factuurverwerking?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=declaratieverwerking
https://www.easysystems.nl/declaratieverwerking/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=p2p


EASY EXPENSE
Direct grip op de onkosten

Misschien een wat vreemde eend in de bijt binnen het 
purchase to pay proces. Maar toch ook weer niet zo 
vreemd…

Met Easy Expense kan een medewerker via de 
webbrowser of de telefoon eenvoudig een declaratie 
invoeren en de (digitale) bon toevoegen. Maak een foto 
van de bon en voeg hem toe aan uw declaratie. Deze 
declaratie wordt vervolgens digitaal verstuurd naar Easy 
Invoice, of uw eigen workflow applicatie, waar hij als 
factuur behandeld wordt en controle en autorisatie 
plaatsvindt.



BILLING SERVICE PROVIDER



Stelt u zich eens voor: Verzenden én ontvangen van e-facturen 
ongeacht uw ERP- / financieel systeem en ongeacht het 
bestandsformaat. 

Én direct toegang tot het Europese e-facturatie netwerk (PEPPOL). 
Veilig, vertrouwelijk en 100% zekerheid dat je bericht onderweg niet 
onderschept of aangepast wordt.



PEPPOL ACCESS POINT
Gecertificeerd Provider

Kent u de term Peppol al? Dit is het netwerk dat u in staat stelt om veilig,
snel en eenvoudig elektronisch documenten uit te wisselen (bijvoorbeeld
e-facturen) met bedrijven en overheden in Europa.

Een Peppol Access Point is je provider om over het Peppol-netwerk te
kunnen communiceren. Organisaties die facturen via dit e-facturatie
netwerk willen versturen of ontvangen, hebben toegang tot het netwerk
nodig. Een Peppol Access Point geeft je toegang tot dit netwerk.

Met Easy Exchange bieden wij een, door NPa (Nederlandse Peppol
Authoriteit) gecertificeerd, Access Point tot Peppol. Wanneer uw software-
pakket hier op is ‘aangesloten’, kunt u gemakkelijk e-facturen ontvangen
én versturen.

BILLING SERVICE 
PROVIDER
Voor al uw facturatie

Easy Exchange is een zogenaamde ‘Billing Service 
Provider‘. Dit betekent dat wij diensten en 
oplossingen leveren voor de afhandeling van uw 
facturen. Het kan daarbij zowel gaan om het 
verzenden als het ontvangen van post, pdf of 
elektronische facturen. 

Een belangrijk onderdeel hiervan is de mogelijkheid 
van het converteren van het factuurformaat van of 
naar een elektronisch formaat.



E-facturen verzenden en ontvangen

 Vertrouwelijkheid; Verkeer
over het PEPPOL- network is 
encrypted.

 Ongeacht het 
Bestandsformaat; De 
software ‘vertaalt’ alle 
facturen naar het benodigde
format.

 Compliancy door 
automatisch vastgelegde
audittrail.

 ERP-onafhankelijk; Geen
rigoreuze aanpassingen
nodig op uw bestaande
software-systemen.

 Authenticiteit; Door 
validatie voorafgaand aan
de registratie, worden
spookfacturen
voorkomen. 

https://www.easysystems.nl/e-facturatie/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=p2p


EASY EXCHANGE
E-Facturatie via Peppol

Easy Exchange biedt een gecertificeerd Peppol Access 
Point wat u toegang geeft tot het beveiligde Europese e-
facturatie netwerk.

Dankzij onze software kunt u, ongeacht het 
bestandsformaat, veilig en zorgenvrij elektronische 
facturen versturen aan uw klanten én ontvangen van uw 
leveranciers. Easy Exchange ‘vertaalt’ de facturen 
automatisch naar het gewenste formaat.



Ontzorging van uw complete inkomende en uitgaande facturatie

 Complete ontzorging Van 
uw facturatieprocessen.

 Keuze uit de totale
inkomende en/of uitgaande
stroom of alleen een
onderdeel hiervan.

 Focus op uw
kernactiviteiten.

 Tijdsbesparing.

 Aanschaf en gebruik
software niet meer nodig.

 Intern scan & herken
proces verleden tijd. 

 Geen papieren
verwerking meer.

 Structurele
kostenreductie door 
continue optimalisatie van 
uw facturatieproces.

https://www.easysystems.nl/facturatie-service/?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=p2p


EASY BILLING SERVICE
De naam zegt het al…

Beeldt u zich eens in dat u al uw facturen in hetzelfde formaat 

kunt versturen én dat u alle inkomende facturen, ongeacht hoe ze 

naar u verzonden worden, ontvangt in één formaat…

Dat kan met de Easy Billing Service. Hiermee nemen wij de 

verwerking van uw complete inkomende en/of uitgaande facturen 

van u over. 

U verzendt uw facturen allemaal in 1 formaat, en wij zorgen dat 

het in het juiste formaat bij uw klant aankomt. Uw 

binnenkomende facturen ontvangt u allemaal in een elektronisch 

formaat direct in uw workflow of financieel systeem voor verdere 

verwerking. Hierdoor heeft u geen OCR techniek meer nodig, wat 

zorgt voor optimale efficiëntie in de verwerking van uw facturen.

Ongeacht de verzendingswijze (post, email, facturenportaal, e-

facturatie netwerk, etc.) en ongeacht het formaat (papier, PDF, 

XML, UBL, EDI, ect.), wij ontzorgen u totaal.



ALLE FUNCTIONALITEITEN



Factuurverwerking

 Cloud & On-premise
 Scan & herken
 XML import
 PEPPOL compatible
 Coderen en boeken
 Boekingsvoorstellen
 3-way matching
 Workflow
 Goedkeuren (ook via App)
 Controleren
 Automatische notificatie e-

mails
 Toevoegen van opmerkingen
 Ter informatie versturen
 Vasthouden van factuur
 Voorregistratie / 

betaalblokkade verwijdering in 
financieel systeem / ERP

 Audittrail
 Inrichting o.b.v. rollen en 

rechten
 Multi-valuta
 Multi-language
 Procuratieschema
 Intelligente workflow
 Rapportages
 Digitaal archief
 ERP onafhankelijk
 Multi ERP
 Filtering en zoekmogelijkheden
 Single Sign-On

Inkoopmanagement

 Cloud & On-premise
 Inkoopaanvragen
 Vrije regel bestellingen
 Workflow
 Goedkeuren
 Controleren
 Automatische notificatie e-

mails
 3-way matching
 Ontvangstregistratie
 Audittrail
 Multi-valuta
 Multi-Language
 Digitaal archief
 Integratie met Easy Invoice
 Rapportages

Contractmanagement

 Cloud & On-premise
 Vastlegging contractuele 

verplichtingen
 Centrale registratie 
 Einddatum management
 Automatische notificatie e-

mails
 Digitaal dossier
 Classificatie van 

contractdossiers
 Zoeken op waardes
 Toevoegen notities
 Tags toevoegen voor betere 

vindbaarheid
 Relaties tussen contracten 

vastleggen
 Toevoegen (en classificeren) 

van bijlages aan contracten
 Delen contractdossiers binnen 

de organisatie
 Matchen van facturen aan

contracten d.m.v.
betaalplannen

 Rechten en rollen beheren
 Audittrail
 Integratie mogelijk met 

andere systemen
 Digitaal archief

Expense Management

 Desktop en Mobile App
 iOS en Android
 Declaraties indienen
 Kilometervergoeding
 Bundels
 Creditcard matching
 Meerdere valuta
 Real-time valuta conversie
 Integratie met Easy Invoice
 Declaratie verwerkt als 

factuur
 Herkenning van bonnetje 

d.m.v. Google OCR
 Uitrekeningen kilometers 

d.m.v. Google Maps



Easy Exchange
Provider (Access Point)

• Gecertificeerd Access Point
• Simplerinvoicing FULL
• Identificatie en validatie van 

organisaties
• Controle op juistheid van de 

identifiers
• Registratie in Peppol adresboek 

(de SMP & SML)
• Toegang tot Peppol-netwerk
• Ondersteunt Peppol BIS
• Ondersteunt SI-UBL1.2/2.0
• Validatie van documenten
• Ontvangstbevestiging
• Mogelijkheid tot herkennen / 

checken van Peppol
participanten

• PDF-rendering bij ontbreken 
PDF bijlage

• Resend-functionaliteit en 
automatische uitwijk naar e-
mail

• Access Point as a service -> 
koppeling met ERP / financieel 
systeem

• API  / SDK beschikbaar
• White label mogelijkheid voor 

softwareleveranciers

Easy Exchange
Connector

Koppeling tussen ERP / 
financieel systeem en Access 
Point.

Verzenden
• Koppeling tussen ERP / 

financieel systeem en 
Access Point

• Ontsluiten van factuurdata 
uit ERP / financieel systeem

• Converteren van facturen 
naar juiste Peppol formaat 
(verzenden)

• Verzenden van facturen uit 
ERP / financieel systeem

• Ontvangstbevestiging 
terugkoppeling naar ERP

Ontvangen
• Converteren van Peppol

factuur naar gewenste 
factuurformaat 

• Standaard koppeling met 
Easy Invoice aanwezig voor 
inkomende Peppol facturen

• Mogelijke koppelingen met 
uw workflow applicatie

Easy Billing Service

• Complete ontzorging van 
zowel verzenden als 
ontvangen van facturen

• Ongeacht bestandsformaat

Verzenden
• Structurele kostenreductie, 

door:
• Automatische detectie van 

meest efficiënte manier van 
verzenden

• Stap 1: E-facturatie via Peppol
• Stap 2: Facturatie via e-mail

• Mogelijkheid van 
betaallink

• Stap 3: Facturatie via post

Ontvangen
• Ontvangst van facturen in alle 

bestandsformaten
• Automatische conversie naar 

meest efficiënte manier van 
ontvangen.

• Conversie naar het door uw 
ERP / financieel systeem / 
workflow applicatie gewenste 
bestandsformaat



ONZE ERP INTEGRATIES



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=p2p


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



Wij geloven dat wanneer iedere medewerker zich kan richten op waar hij goed in is 
en randzaken weg worden geautomatiseerd, zowel de persoon als de organisatie 
kan excelleren.

Dit doen we door medewerkers (administratief) te ontzorgen, zodat ze zich alleen maar 
bezig hoeven te houden met hetgeen dat er echt toe doet en meerwaarde biedt voor hen 
en de organisatie.

Daarom ontwikkelen wij slimme, onafhankelijke en hoogstaande software, die (financieel) 
administratieve processen automatiseert en optimaliseert en de medewerker ondersteunt 
en in staat stelt om zich volledig te richten op zijn of haar kerntaken.



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 brengt.

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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