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Het order to cash-proces

 Iedere organisatie heeft ermee te maken; het proces van een 
klantorder tot de betaling van de factuur, oftewel het order to cash 
proces. Een organisatie verkoopt een product of dienst en wil in ruil 
daarvoor graag betaald krijgen. Het klinkt simpel, maar het is een 
proces dat uit veel stappen bestaat die allemaal naadloos op elkaar 
aan moeten sluiten. Een geautomatiseerd proces op één platform is 
de oplossing. Zo is het mogelijk om het volledige proces efficiënt en 
effectief te laten verlopen en daarmee bij te dragen aan een duurzame 
relatie met klanten. 
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Automatisering, digitale transformatie en verbetering van de klantervaring zijn de 
sleutels tot zakelijk succes. Visma | Onguard ondersteunt haar klanten al ruim 25 jaar 
met geavanceerde oplossingen binnen de order-to-cash keten. Onze oplossingen zijn 
gericht op het verbinden van gegevens op één gecentraliseerd platform en het koppelen 
van interne en externe systemen en services. Hiervoor gebruiken we intelligente en 
intuïtieve automatisering om waardevolle inzichten te leveren. Zo ontstaat een optimale 
verbinding tussen alle processen in de order-to-cash-keten. Tegelijkertijd zorgt dit voor 
een verbeterde en gepersonaliseerde communicatie. En dat resulteert in sterkere en 
langdurige klantrelaties en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management. 
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Risicomanagement

Voorkom verrassingen en 
daarmee betalingsproblemen. 
Weet wie je nieuwe klant is en 
of hij kredietwaardig is. Doe 
vooraf een kredietcheck.
Lees meer

Facturatie

Automatiseer je factuurproces. 
Maak het klanten zo makkelijk 
mogelijk om te betalen, hoe en 
wanneer hij dat wenst. Klanten 
worden blij en betalen sneller.
Lees meer

Debiteurenbeheer

Natuurlijk moeten klanten  
uitstaande rekeningen zo snel  
mogelijk betalen, maar niet ten koste 
van de relatie met de klant. Met onze 
oplossing segmenteer je klanten op 
eigenschappen en ervaringen uit het 
verleden. Dit bespaart tijd, zodat jij je 
kunt focussen op de uitzonderingen. 
Daarnaast kun je klachten binnen de 
tool eenvoudig behandelen en oplossen.
Lees meer

Kredietverzekering

Minimaliseer risico’s met  
een kredietverzekering.  
Met PolicyManager beheer je al 
jouw kredietrisicoverzekeringen 
vanuit één overzichtelijk 
platform.
Lees meer

Betalingsverwerking

Het verwerken van 
binnenkomende betalingen is 
arbeidsintensief. Wij hebben 
het proces geautomatiseerd 
zodat jij je kunt richten op de 
uitzonderingen.
Lees meer

Incasso

Om verschillende redenen 
vragen sommige betalingen 
om een andere aanpak. Niet-
betaalde facturen worden in 
onze module op dossierniveau 
behandeld en opgevolgd. De 
module ondersteunt hierin 
zowel minnelijke als juridische 
workflows en acties en berekend 
boetes en rentes automatisch.
Lees meer
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Wie 
ben je?

Ik kan nu 
niet betalen

incasso

  Controle over 
debiteurenrisico

  Lagere DSO
  Hogere klanttevredenheid
  Lagere tijdsinvestering
  Verhoogde productiviteit  

van medewerkers

  Focus op uitzonderingen
	 	Effectief	beheer
  Volledig in control
  Overzicht in 
debiteurenportefeuille
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