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 Inkomende facturen digitaliseren, controleren en goedkeuren:

 transparant, snel en kostenefficiënt
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DIGITALE FACTUURVERWERKING

EFFICIENT RENDEMENT: 
DIGITALE FACTUURVERWERKING

 Digitalisering voor meer transparantie 
 
Dankzij het digitaliseren van alle inkomende facturen komt 
alle informatie correct in het systeem terecht. Papieren 
facturen kunnen eenvoudig met uw huidige scanner of 
multifunctionals worden gedigitaliseerd.

 Intelligente herkenning & automatische 
distributie 

 
Met behulp van tekstherkenning (OCR) en intelligente 
algoritmes worden alle relevante factuurgegevens 
(ordernummer, leverdatum, factuurnummer etc.) snel 
ingelezen in het systeem. De factuur gaat onmiddellijk door 
naar de betreffende afdeling en wordt gelijktijdig in het 
ERP-systeem opgenomen en bij de financiële administratie 
aangeboden.

 Snellere goedkeuringsprocessen

Omdat we het systeem volledig conform uw controle- en 
goedkeuringsrichtlijnen inrichten, is een snelle en foutloze 
factuurafhandeling gegarandeerd. De overzichtelijke 
gebruikersinterface zorgt ervoor dat de gebruikers de 
voorbijkomende facturen bijzonder makkelijk kunnen 
verwerken. Ook zijn aanvullende controles mogelijk en 
kunnen opmerkingen worden toegevoegd. Met digitale 
factuurverwerking behoren de factuurstempel, de 
ouderwetse handtekening en de interne-postenveloppen 
voorgoed tot het verleden.

 Transparant, traceerbaar en auditproof

Omdat alle stappen in het goedkeuringsproces volledig 
worden vastgelegd, kan iedere stap in de factuurverwerking 
volledig worden nagetrokken. De status van een factuur is 
met een druk op de knop in te zien. Bovendien zijn facturen 
bijzonder snel terug te vinden. Zo wordt in één keer aan alle 
audit- en compliance-eisen voldaan. 

 Snelheid levert geld op

Digitale factuurverwerking brengt een verademing voor 
uw medewerkers, die nu meer tijd over houden voor 
hun kernactiviteiten. Ook uw bedrijfsrekening vaart er 
wel bij. Omdat u sneller werkt, kunt u moeiteloos aan 
de voorwaarden voor betalingskortingen voldoen en zo 
de kostenvoordelen echt benutten. De automatische 
herinneringsfunctie zorgt ervoor dat uw rekeningen niet 
blijven liggen. Zo voorkomt u vervelende boeterentes en 
incassokosten voor het te laat betalen van vorderingen.   

Heeft u wel eens uitgezocht hoeveel facturen er dagelijks bij uw organisatie binnenkomen? Het zouden er wel eens meer 
kunnen zijn dan u denkt.  Al die inkomende facturen moeten naar de juiste afdeling, om daar te worden goedgekeurd 
en vervolgens te worden betaald. Met digitale factuurverwerking van Konica Minolta kunt u rekenen op een optimale 
oplossing voor dit proces.

 Enkele voordelen op een rij 

 – Gestructureerde digitalisering van alle 
inkomende facturen

 – Snellere goedkeuringsprocessen door 
elektronische verwerking

 – Transparantie en zekerheid door 
toegangscontrole, gedocumenteerde 
goedkeuringsprocessen en auditproof 
archivering

 – Kostenbesparing door het benutten van 
betalingskortingen

 – Perfecte integratie met uw bestaande ERP-
systemen
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