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MAAR, net zoals iedereen,  
probeert u:

  Uw factureringskosten laag te houden

  Uw klanten effectiever te volgen

 De factureringsintegriteit te verbeteren

  Het aantal Dagen verkoop uitstaand te verminderen
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WERKEN U EN UW 
ORGANISATIE ZO?

  De meeste organisaties versturen hun facturen nog steeds 
per post en werken voornamelijk op papier.

  Ze hebben betalingsherinneringen niet geautomatiseerd en 
moeten continu de klanten vragen om op tijd te betalen.

  Ze spenderen teveel tijd aan het voorbereiden en 
beantwoorden van gesprekken van ontevreden klanten of 
klanten die factureringsfouten hebben ontdekt.



MEER DAN 70%
van de bedrijven verstuurt  1.000 tot 10.000 facturen  per 
maand.1 Factureren is cruciaal voor bedrijven en kan niet 
onderbroken of vertraagd worden. En het is begrijpelijk dat u 
aarzelt om uw debiteurenprocessen te herzien. Maar om uw 
groei te ondersteunen en uw klanten tevreden te stellen, is 
het belangrijk dat u uw facturatie zo efficiënt mogelijk maakt. 

Er zijn veel magische oplossingen verkrijgbaar die geacht 
worden al uw problemen op te lossen.

Maar soms lijkt het of u uw perfecte doel niet kunt bereiken 
en wilt u het gewoon opgeven.

Waarom zou u alles in uw organisatie veranderen als 
de dingen werken en winstgevend zijn?

1 Van het Institute of Financial Operations

WAT MOET U DOEN?
Verbeter uw dagelijkse routine geleidelijk, bouw voort op 
wat u geleerd heeft en herzie uw debiteurenproces  
 in uw eigen tempo.

Met steeds één stap tegelijk bespaart u veel geld en 
komt u steeds dichterbij uw doelstellingen wat betreft 
productiviteit, efficiëntie en klantervaring.

Er zijn 5 eenvoudige en eenvoudig-te-implementeren 
manieren om uw debiteurenprocessen te verbeteren.
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In een perfecte wereld
U kunt op ieder moment documenten per e-mail versturen 
of ze online publiceren. U zult niet alleen efficiënter zijn, u zult 
ook geld besparen.  50%  van digitale facturen kost  minder 
dan $ 2  om te produceren terwijl tot  40%  van de papieren 
facturen  $ 25  kost! 2

Maar in de werkelijkheid
 54%  van de organisatie verstuurt nog geen digitale facturen.2  

Veel mensen geven nog steeds de voorkeur aan het versturen 
van traditionele post. Klanten blijven vragen om een papieren 
factuur.  Medewerkers geven de voorkeur aan het afdrukken 
van een kopie voor het beheren van klantarchieven.  
Soms heeft u geen e-mailadres van uw klant. Oude gewoontes 
zijn hardnekkig en het vaak moeilijk om de overstap naar 
digitaal te maken.

1  GA DIGITAAL

2 Van het Institute of Financial Operations

 
 
Voordat u de manier waarop u communiceert met 
uw klanten drastisch verandert, kunt u beginnen 
met het digitaliseren van uw eigen, interne 
processen. De overgang zal soepeler verlopen.

SNELLE BESPARINGEN
  Stel een proces op om facturerings- en klantcommunicatie 

digitaal te automatiseren. Op die manier kunt u uw 
documenten archiveren in een Records Management System 
(RMS) en digitale kopieën van alles bewaren. 

  Archiveer de voor facturering benodigde gegevens in een 
.xml bestand en genereer de PDF alleen wanneer een kopie 
wordt aangevraagd. Dit neemt minder ruimte in beslag op 
uw servers. 

  Ga geleidelijk digitaal en start met het versturen van PDF-
kopieën van facturen naar klanten op aanvraag. 

  Formatteer uw originele documenten zodat ze tegelijk op 
verschillende manieren verstuurd kunnen worden. U gaat 
niet meteen papierloos, maar kunt beginnen met het per 
e-mail versturen van kopieën van uw facturen.

OPLOSSING
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“Ons grootste voordeel is het 
genereren van PDF-kopieën direct 
vanuit de bron en ze per e-mail 
versturen naar de klantenservice 
en financiële afdelingen zodat ze 
deze in hun communicatie kunnen 
gebruiken indien nodig. ”  

Ken Stulce van Essex Industries Inc
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2  LEVER EEN BETERE 
KLANTENSERVICE

Zorg dat uw klantinformatie up-to-date en snel 
beschikbaar is zodat u een betere service kunt geven.

SNELLE BESPARINGEN
  Voeg een barcode toe aan de betaalstrook. Deze code zal ook 

staan op de originele factuur.

  Scan de betaalstrook na ontvangst van de betaling. U kunt 
vervolgens snel de betaling verwerken en in realtime de 
problemen van uw klanten afhandelen.

  Analyseer uw facturen automatisch voordat ze verzonden 
worden. Als de factuur past bij de bestelling, wordt de factuur 
automatisch verzonden.

  Werknemers hoeven alleen problematische facturen te 
verwerken en te corrigeren.

3 Van Aberdeen

In een perfecte wereld
Klanten hebben altijd online toegang tot hun bestanden en 
kunnen hun gegevens wijzigen en hun facturering weergeven. 
Ze hoeven alleen te bellen als er een ernstig probleem is. 
De klantenservice heeft eveneens 24/7 toegang tot actuele, 
gecentraliseerde informatie om snel vragen te beantwoorden. 
Daarnaast heeft u toegang tot prestatie-indicatoren die u 
helpen bij het nemen van de juiste beslissingen om klachten 
en geschillen gerelateerd aan debiteurenprocessen te 
verminderen.

Maar in de werkelijkheid
 43%  van de organisaties stelt dat het ontbreken van 
gegevens in verschillende bestanden hun grootste probleem 
is.3 Gegevens komen uit tal van systemen die niet met 
elkaar communiceren. Als de klantenservice een vraag wilt 
beantwoorden, gaat kostbare tijd verloren om informatie van 
verschillende systemen, in verschillende indelingen, en vaak 
op papier, bij elkaar te brengen.

OPLOSSING
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Controleer automatisch de integriteit van de 
belangrijkste gegevens op uw facturen.

SNELLE BESPARINGEN 
  Implementeer en automatiseer een systeem dat 

waarschuwingen geeft voordat een factuur gemaakt wordt 

  Ontvang waarschuwingen over fouten en verschillen 
tussen wat op de bestelstrook en de factuur staat, zodat u 
problemen zo snel mogelijk kunt oplossen.

  Zorg dat u de velden ontvanger en adres invult. 

  Modelleer uw gegevens, ongeacht waar ze vandaan komen, 
en controleer of alle vereiste velden ingevuld zijn.

OPLOSSING

3  MAAK UW GEGEVENS 
BETROUWBAARDER

In een perfecte wereld
U hoeft niet langer uw facturen en betalingsgegevens 
handmatig in te voeren. Gegevens worden upstream digitaal 
gescand of automatisch van het ene systeem naar het andere 
overgezet.

Maar in de werkelijkheid
De gegevens die gebruikt worden in uw debiteurenproces, 
zijn vaak afkomstig van tal van systemen (ERP, ECM, CRM enz.). 
Die systemen zijn op verschillende tijdstippen geïnstalleerd 
en gebruiken andere, vaak incompatibele, talen en 
standaarden. Samenwerking vindt handmatig plaats omdat 
de systemen niet met elkaar verbonden kunnen worden en 
niet automatisch met elkaar kunnen communiceren. Elke dag 
moeten werknemers handmatig nieuwe gegevens opnieuw 
invoeren, en dit resulteert in fouten.

Wist u dat  49%  van de bedrijven niet op tijd betaald krijgt 
omdat het initiële ordernummer ontbreekt op hun facturen? 4

ORDER #32657 INVOICE #32657

00000032657

4 Van het Institute of Financial Operatioans
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“ We hebben tal van processen die foutgevoelig 
zijn en tot 3 dagen in beslag kunnen nemen, 
getransformeerd naar geautomatiseerde 
taken die in 15 minuten voltooid zijn. Het is 
ongelooflijk dat het eenvoudig automatiseren 
van het voorafgaand sorteren van documenten 
zoveel tijd heeft bespaard. ” 

Rick Loiben van Aon
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Wees proactief in het beheren van uw cashflow.

SNELLE BESPARINGEN 
  Verstuur PDF-kopieën van facturen naar al uw klanten, zelfs als 

u papieren kopieën blijft versturen. 

  Niet alleen zullen ze hun facturen sneller ontvangen en 
betalen, maar u kunt tevens ontvangst bevestigen.

  Automatiseer betaalherinneringen. Uw werknemers verspillen 
minder tijd aan het handmatig verzenden van herinneringen 
naar klanten. 

  Ontvang een waarschuwing als de betaaldatum nadert en 
nadat deze verstreken is. 

OPLOSSING

4  DE DAGEN VERKOOP 
UITSTAAND VERKORTEN

5 From Aberdeen

In een perfecte wereld
Wist u dat  70%  van de klanten de voorkeur geeft aan een 
online, self-service betaaloptie? Idealiter zet u, om betalingen 
te versnellen, een klantenserviceportaal op waar de klant 
documenten kan downloaden en betalingen kan verrichten.

Maar in de werkelijkheid
 59%  van de organisaties staat onder zware druk om Dagen 
verkopen uitstaand te verkorten.5 Het ontwikkelen van een 
klantenserviceportal kost veel tijd. U moet aan speciale 
juridische en reglementaire voorwaarden voor facturering en 
betalingen voldoen, systemen met elkaar verbinden en een 
gebruiksvriendelijke interface ontwikkelen. Tal van uitdagingen 
moeten aangepakt worden!
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5  WORDT FLEXIBELER  
MET EEN MIDDLEWARE 
SYSTEEM

In een perfecte wereld
Uw documenten voldoen aan alle wettelijke voorwaarden 
en als de voorwaarden veranderen, kunt u de sjablonen 
eenvoudig wijzigen. U verstuurt uw bijgewerkte documenten 
(facturen, bankafschriften enz.) op tijd en naar de juiste 
ontvangers.

Maar in de werkelijkheid
Info Trends schat dat het bij de meeste organisaties tot  7 
maanden  duurt om een sjabloon te wijzigen! De inflexibiliteit 
van veel managementsystemen bemoeilijkt en vertraagt het 
bijwerken van documenten. Dus wijzigingen en mailings 
worden vaak handmatig beheerd, met alle risico's van fouten 
en non-conformiteit.

Elimineer geleidelijk de handmatige stappen 
die de meeste fouten veroorzaken.

SNELLE BESPARINGEN
  Krijg de controle over de opmaak van uw factoorsjablonen 

terug door uw documenten met een middleware-systeem te 
wijzigen. U hoeft geen Enterprise Resource Planning (ERP) te 
gebruiken.

  Personaliseer uw facturen direct in de sjabloon, op basis  
van klantgegevens.

  Voeg optische markeringen toe aan uw documenten om  
het invoegen van post te automatiseren.

  Door uw uitgaande post via deze markeringen te 
automatiseren, weet u zeker dat u de juiste documenten naar 
de juiste geadreseerden verstuurt.
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Klaar om te ontdekken hoe u uw 
debiteurenprocessen kunt verbeteren?

Klik hier

https://olconnect.com/nl?utm_source=Collaterals&utm_medium=eGuide&utm_campaign=AR-NL
https://www.objectiflune.com/nl?utm_source=Collaterals&utm_medium=eGuide&utm_campaign=AR-NL
https://www.objectiflune.com/nl/?utm_source=Collaterals&utm_medium=eGuide&utm_campaign=AR-NL
https://olconnect.com/nl/work-safe-smart-together/#contact

