
Tip 8. Het ideale factuurverwerkingsproces

Wilt u het gebruik van Easy Invoice optimaliseren? Door standaard functionaliteiten te gebruiken
binnen Easy Invoice kan uw proces nog verder geoptimaliseerd worden. In deze tip laten we u
verschillende mogelijkheden zien.

We hebben het ideale factuurverwerkingsproces voor u uitgewerkt. Klik op de onderstaande
button om het te bekijken. 

Bekijk het proces

Regelsjablonen (stap factuur coderen)
Het is mogelijk om gebruik te maken van regelsjablonen. Met deze functionaliteit kunt u per
administratie, per crediteur één of meerdere regelsjablonen maken. Door het vinkje ‘Standaard’
aan te zetten wordt dit automatisch toegepast bij facturen die worden geïmporteerd vanuit Easy
Recognition (ImageCapture). In Tip 1 kunt u uitgebreide uitleg terugvinden over het gebruik van
regelsjablonen. 

Contractmodule (stap factuur coderen)
Met de contractmodule kan de gebruiker gemakkelijk contracten en bijbehorende (verwachte)
termijnen vastleggen. Op basis hiervan kan een factuur, wanneer aan de voorwaarden wordt
voldaan, automatisch worden gematcht met een contract(termijn).

Sneltoetsen (stap factuur coderen)
Binnen Easy Invoice kunt u gebruik maken van een groot aantal sneltoetsen. Eén van de bekendste
toetsen is de ‘Tabtoets’ waarmee u van het ene naar het andere veld toe kunt springen (volgorde
configureerbaar door consultant). In tip 3 en tip 7 worden deze sneltoetsen uitgebreid behandeld. 

Easy Flow (stap factuur circuleren)
Vooraf wordt bepaald wie facturen controleert/goedkeurt. Vanuit Easy Invoice kan dit
geconfigureerd worden tot de Easy Flow. Dit is een tabel waarin wordt vastgelegd welke
budgethouder of controleur de facturen van bepaalde Crediteuren, Grootboeken of
Kostenplaatsen mag controleren. De configuratie van de Easy Flow wordt door een consultant van
Easy Systems toegepast. Als dit is geconfigureerd kan ook de functionaliteit automatisch circuleren
worden geactiveerd. Hierdoor wordt de factuur automatisch naar de juiste budgethouder
gecirculeerd.

Automatisch (voor)boeken
Het is mogelijk om facturen automatisch (voor) te boeken. De voorwaarden waaronder dit gebeurt
kunnen geconfigureerd worden door de Easy Systems consultant. Voorbeeld hiervan is dat de
factuur gecodeerd en in balans dient te zijn.
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Heeft u nog een andere vraag? In onze kennisbank staan verschillende handige instructievideo’s en
andere Tips & Tricks die wellicht antwoord kunnen geven op uw vraag.

Veel succes!
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