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Het verwerken van binnenkomende betalingen is een arbeidsintensief
proces. Met onze betalingsverwerking oplossing MatchMaker, kun je dit
proces automatiseren. De zeer uitgebreide en intelligente matching regels
voor het afletteren van betalingen zorgen ervoor dat minimaal 90% van
de betalingen automatisch gematched wordt aan een klant en factuur.
Dit levert jou een directe besparing op in tijd en geld, waardoor je je kunt
richten op de uitzonderingen.

Minimaal 90%
automatisch afletteren

Tijd- en
kostenbesparing

Automatische bulk upload
van bankbestanden

Betalingen en
betaalspecificaties

Debet- en
creditfacturen

Meerdere
grootboekrekeningen

Integratie met alle
grote ERP-systemen en
boekhoudpakketten

Private hosting en
on-premise

Multi-taal en
multi-valuta

REDEFINING ORDER-TO-CASH
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Jeroen Kuiper,
General Manager AllSecur:
“Met MatchMaker worden meer dan 90%
van de betalingen automatisch afgeletterd.
dit levert een enorme tijdswinst op.”
PRODUCTSPECIFICATIES
•	Specifieke matching methodes
•	Complexe reconciliatie-algoritmes
•	Geautomatiseerd verdelen van
betalingen
•	Suggesties voor verdere
(handmatige) verwerking
•	Automatische verwerking van
betalingskortingsregels
•	Verwerken van betaalspecificaties
•	‘Role based’-autorisatie
•	Aanlevering van journaalposten aan
het boekhoudsysteem of ERP-pakket
•	Uitgebreide procescontroles binnen
boekingsgang
•	Real-time integratie met
CreditManager mogelijk

JOUW VOORDELEN
	Organisatie breed inzetbaar
Meerdere administraties in één
database in meerdere talen en valuta
mogelijk. Geschikt voor internationale
organisaties.
	Private Hosting
Een vast bedrag per medewerker per
maand. Dus geen grote investeringen
(snelle Return on Investment) en minder
belasting van jouw IT-afdeling.
	Betaalspecificaties en betalingen
Automatische verwerking van
betaling zorgt voor een hoger
afletteringspercentage en daardoor
een hogere productiviteit.
	Procesoptimalisatie
Slimmere en snellere
betalingsverwerkingen, minder
handmatige taken en kleinere kans
op menselijke fouten.
	Tijd- en kostenbesparing
Effectieve inzet van medewerkers.
Bijvoorbeeld op uitzonderingen en
overige financieel administratieve taken.
	Hogere medewerkerstevredenheid
Minder ‘productiewerk’.
	Microsoft Gold Partnership
Ondersteuning op het hoogste niveau
en veiligheid en continuïteit van
jouw oplossing.

IS MATCHMAKER INTERESSANT VOOR JOUW ORGANISATIE?
Besteedt je meer dan vier uur per dag aan het matchen van inkomende betalingen aan
facturen? Of heb je meer dan 50 inkomende betalingen per dag? Dan levert het gebruik van
MatchMaker jouw al een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op.
MEER WETEN?
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie. Wij komen graag langs om een
productdemo bij jouw op locatie te geven. Ga naar www.onguard.com/nl/demo en vraag
vandaag nog een demo aan.
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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