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Algemene informatie

- Finance Anders BV opgericht in 2014.

- Ongeveer 300 cliënten (BV, eenmanszaak of vof).

- 9 Medewerkers (1 manager, 5 boekhouders, 2 salarisadministrateur en ikzelf).

- 90% verwerking in Exact Online met gebruik van Scan en Herken van Exact Online.

- Verwerking van ongeveer 50.000 inkoop/verkoop facturen per jaar.

- Gebruik Basecone en Blue10 bij grotere klanten die niet in Exact zitten (Netsuite en Microsoft 

Dynamics Navision).

- Doelstelling van Finance Anders is altijd geweest om maximaal gebruik te maken van 

automatisering en robotisering.



Heel kort over Isolde

- 50 jaar en gelukkig getrouwd met Ruud.

- Opleiding MSc Controlling aan Nyenrode (afgerond in 2010).

- Ruim 20 jaar ervaring bij nationale en internationale bedrijven als financieel 

directeur en / of CFO.

- 8 jaar geleden Finance Anders opgericht met als doelstelling ook kleinere 

organisaties te helpen als “business controller”

- Sta bekend als hands-on, open, vrolijke en eerlijke persoonlijkheid.



Ervaringen scan en herken

- Ruime ervaring met scan en herken van Exact Online, Blue10 en Basecone.

- Ik deel hier mijn ervaringen met de verschillende systemen, dit is dus mijn beleving ☺.

- Ik probeer zo onpartijdig mogelijk per systeem de voor- en nadelen op te noemen.

- Per software oplossing geef ik kort aan waar we dit gebruiken



Blue10
Dwarfs BV, E-commerce bedrijf, 10.000 inkopen per jaar, Oracle Netsuite

- Facturen direct beschikbaar na doorsturen aan emailadres.

- Workflow met goedkeuring op meerdere niveaus in systeem beschikbaar. 

- Systeem is niet erg gebruiksvriendelijk, met name welke actie moet worden genomen is niet direct 

duidelijk.

- Herkenning van nieuwe crediteuren goed en compleet (echter verwerking in Netsuite duurt 12 uur).

- Herkenning van bestaande crediteuren is goed, als deze juist zijn ingesteld neemt hij ook zaken als 

grootboek en kostenplaats goed mee. 

- Omschrijving wordt neergezet op basis van laatst verwerkte factuur, niet handig.

- Splitsen van facturen in Blue10 is een mooie feature



Basecone
- Karhu BV, Sneakers en sportkleding, 5.000 scans per jaar, Microsoft Dynamics Navision

- Facturen direct beschikbaar na doorsturen aan emailadres.

- Workflow met goedkeuring in systeem beschikbaar. 

- Systeem is niet erg gebruiksvriendelijk, ook laat de lay-out te wensen over.

- Herkenning van nieuwe crediteuren goed en compleet.

- Herkenning van bestaande crediteuren is goed, als deze juist zijn ingesteld neemt hij ook zaken als 

grootboek en kostenplaats goed mee. 

- Omschrijving wordt neergezet op basis combinatie leverancier en factuurnummer, zinloos dus.

- Relatief duur.



Finance Anders BV, diverse ondernemingen, 35.000 in- en verkopen per jaar

- Facturen niet direct beschikbaar na doorsturen aan emailadres, wachttijd enkele uren.

- Workflow met goedkeuring in systeem beschikbaar maar beperkt in mogelijkheden.

- Systeem is redelijk gebruikersvriendelijk.

- Herkenning van nieuwe crediteuren goed maar suggestie voor grootboek is soms een 

raadsel.

- Herkenning van bestaande crediteuren is goed, als deze juist zijn ingesteld neemt hij ook 

zaken als grootboek en kostenplaats goed mee. 

- Omschrijving wordt neergezet op basis combinatie leverancier en factuurnummer, zinloos 

dus.

- Beperkt in type documenten (alleen pdf, JPEG en JPG)

Exact Online Scan & Herken



Overview

Facturen direct beschikbaar

Workflow met goedkeuring

Gebruikersvriendelijk

Nieuwe crediteuren

Bestaande crediteuren

Omschrijving factuur

Layout (look & feel)

Leercurve (in welke mate 

“leert” het systeem

Aanlevering via app en mail

Bleu10 Basecone Exact



Algemene ervaringen
- Alle drie de systemen hebben weer andere voor- en nadelen.

- De “robotic accounting” belofte wordt door geen van de drie systemen echt waargemaakt.

- Facturen doorboeken zonder enige vorm van menselijke bemoeienis is dan ook niet realistisch 

gebleken.

- Wat ik echt mis is een systeem die IK wat kan leren (kijk naar dit veld en doe dan dat).

- Je bespaart zeker tijd (en dus geld) versus geen scan en herken, maar automatisch 

boekhouden is het niet!



Contactgegevens

Finance Anders BV

Molenstraat-Centrum 377

7311 XJ Apeldoorn

www.financeanders.nl

isolde@financeanders.nl

Tel: 06-29096927

http://www.financeanders.nl/
mailto:isolde@financeanders.nl
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