
Scannen, herkennen en 
eFactureren in de praktijk

Hoevelaken, 19-09-2018



Agenda

▪ Jaarwerk digitaal

▪ Wat is het

▪ Wat betekent dit

▪ Nieuwe werkwijze per proces

▪ Gevolgen AVG voor identificatie

▪ Instructie ID-bewijzen
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Agenda

EVEN 
VOORSTELLEN

TOEKOMST / 
WENSEN

RIJKSE 
( CONNECT )

SCAN 
& 

KLAAR

AANPAK ERVARINGEN

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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Rijkse facts
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Rijkse Connect
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• Sinds 2014

• “Liever ondernemen 
dan boekhouden” 

• Cloud /digitaal

• Scan en herken is 
integraal onderdeel 



Wat blijkt

1. Scan & Klaar !

2. Business Monitor

3. Rijkse Connect Portal

4. Salaris online 6



Proces
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St
ap

 1

• Aanleveren 
(o.a.  
inkoopfacture
n en 
bonnetjes)

St
ap

 2
• Verwerken St

ap
 3

• Digitaal 
goedkeuren 
en betalen 
(optioneel)

St
ap
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• Resultaten 
bekijken en 
bespreken via 
online 
dashboard

Klant Rijkse



Digitale verwerking
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Scan en herken
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Scan en klaar…. 

….of liever …..

mail en klaar cq. richt in en klaar



Aanleveren facturen
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Facturen via  mail (PDF en UBL)

Facturen via leverancier (PDF en UBL)

Facturen slepen (PDF en UBL)

Facturen via Storecove (PDF en UBL) 

E-facturen via InvoiceSharing (UBL)

Facturen fotograferen (app)

1 archief
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▪ Taggen → boekingsvoorstel

▪ Gelijk boeken (bulk of per stuk)

▪ Goedkeuren (optioneel door klant)

▪ Raadplegen

In Basecone



Enkele schermen
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▪ Demo en testen met live facturen

▪ Zendingswerk met stakeholders

▪ Opzetten administratie afdeling

▪ Gebruik de software in zijn kracht

Aanpak project
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▪ Blij met digitaal ipv papier

▪ BTW-piek verdwenen

▪ PDF is standaard, UBL zeker niet

▪ Soms moeite met nieuwe manier van boeken

▪ 100 % herkenning is utopie, maar niet erg !

Ervaringen
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▪ Aanlevering onvolledig en/of niet op tijd

▪ Slechte herkenning

▪ Proces of klant past niet lekker in het 

concept

Verstoringen in proces 
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Niet handmatig corrigeren en door… 

maar oplossen bij de bron !!!!

Verstoringen

St
ap

 1

Aanlever
en 

St
ap

 2
Verwerke
n

Klant
Leverancier

Rijkse

Communicatie
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Toekomst /wensen

▪ Verdere standaardisatie

▪ Adoptie van e-facturatie in MKB

▪ Betalen vanuit scan en herken (PSD2)

▪ Samenwerking leveranciers, banken en 

techniek
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Toekomst /wensen
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Bedankt voor uw aandacht 


