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FACTUREN VERSTUREN
Veel bedrijven zien het versturen van een PDF-factuur als bijlage bij een e-mailbericht als
‘moderne facturatie’. Het nadeel hiervan is dat PDF-facturen geen audit trail achterlaten. Je bent
daardoor niet in staat om transacties administratief te volgen en te controleren, terwijl dat vaak
wettelijk wel verplicht is. Ook is het vaak niet mogelijk PDF-facturen te verifiëre, waardoor ze
onveiliger zijn voor jouw klanten. Een oplossing voor elektronische facturatie, ook wel E-facturatie
of E-invoicing genoemd, biedt uitkomst. Hiermee garandeer je als organisatie dat facturen veilig
en met de vereiste verificatiestappen worden verstuurd. Bovendien kun je met een E-invoicing
oplossing eenvoudiger facturen sturen naar jouw klanten via de door hen aangegeven methode.
Gespecialiseerde oplossingen voor E-facturatie voldoen aan de regionale overheidsvoorschriften
en de bepalingen van de verordening rondom gegevensbescherming. Daarnaast kun je op
elk gewenst moment, vanaf elke locatie en via elk kanaal facturen versturen. In elke gewenste
indeling, zoals UBL, XML, CSV, Excel, PDF, TXT, FatturaPA en Facturae. Een ander voordeel van
het gebruik van E-facturatie is dat je in slechts enkele seconden een groot aantal facturen kunt
versturen en dat facturen niet verloren kunnen gaan.
E-facturatie is een essentieel onderdeel van het
order-to-cash proces. Daarom heeft Onguard
samen met enkele belangrijke partners een
oplossing voor E-facturatie geïntegreerd in
CreditManager. Maak optimaal gebruik van
het potentieel van E-facturatie om verlies
van facturen en vertraging in betalingen te
voorkomen. Deze factoren hebben namelijk een
bewezen negatieve impact op uw werkkapitaal.
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Een oplossing voor E-facturatie kan zeer
handig zijn voor middelgrote bedrijven en
grotere ondernemingen die internationaal
opereren. Als benchmark is een minimum van
500 verstuurde facturen per maand gesteld.
“Met een oplossing voor E-facturatie
kan jouw bedrijf data, documenten
en berichten uitwisselen met andere
bedrijven en contactpersonen, ongeacht
het systeem of de standaarden die
andere partijen gebruiken.”
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VOORDELEN VAN E-FACTURATIE
E-facturatie biedt grote voordelen voor zowel de afzender als de ontvanger.
Hieronder lichten we ze toe:

Afzender
	Directe besparing van kosten voor
papier, printen, mailen en personeel
	Volgen en traceren van documenten
	Verbinding met elk B2B/B2G
facturatienetwerk
	Kortere debiteurenbetaaltermijn
	Kortere doorlooptijd voor
probleemoplossing
	Hogere klanttevredenheid
	Meerdere talen en valuta’s

Ontvanger
	Optimalisatie van de inkomende
factuurstroom
	100% directe en transparante
communicatie met afzenders
	Volgen en traceren van documenten
	Import van facturen in het eigen financiële
systeem
	Algehele kostenverlaging
	Versnelde werkprocessen
	24/7 toegang tot het volledige factuurarchief

7 STAPPEN OM E-FACTURATIE TE IMPLEMENTEREN

Blauwdruk
creatie

Levering van
bestanden en
data

Realisatie/
Installatie

Training

Testen, aanpassen en
acceptatie

Go-live

Nazorg en
support

Jouw organisatie kan elke gewenste oplossing voor E-facturatie gebruiken in combinatie
met het ERP-systeem van jouw bedrijf. Zodra je de oplossing hebt geïmplementeerd, kan
Onguard de integratie met CreditManager activeren. Deze integratie leidt tot naadloze toegang
tot facturen en een interactief klantenportal. Via de klantenportal worden al uw vragen snel
beantwoord en kunnen eventuele kwesties snel worden opgelost.
Meer weten?
Wil je meer informatie over de oplossing voor E-facturatie die Onguard en haar partners
bieden, neem dan contact met ons op via +31 (0)88 256 66 66 of ga naar www.onguard.com.

OVER ONGUARD
Onguard is de afgelopen ruim 25 jaar uitgegroeid van een specialist in credit management software naar een marktleider in innovatieve
oplossingen op het gebied van order-to-cash. Ons geïntegreerde, intelligente platform zorgt voor een optimale verbinding tussen alle processen
in de order-to-cash-keten en maakt het delen van kritische gegevens mogelijk. Gebruik makend van de nieuwste technologieën zoals API's,
robotica, machine learning, big data en AI.
Gebruikers in meer dan 50 landen wereldwijd zetten het Onguard platform dagelijks in voor succesvol management en tastbare resultaten in
order-to-cash en credit management. Onguard maakt sinds februari 2020 onderdeel uit van de Visma Group.
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