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Inleiding 

Digitalisering is vandaag de dag een hot en actueel item. Ook in het bedrijfsleven speelt dit een 

steeds grotere rol. Zo is het digitaliseren van het proces van aankoop tot de uiteindelijke betaling van 

een inkoopfactuur - ofwel het purchase to pay proces - een onderwerp waar steeds meer bedrijven 

aandacht aan besteden.  Door dit integrale proces te automatiseren zijn er legio voordelen te 

behalen. Waarvan de meest voor de hand liggende tijd- en kostenbesparing en meer controle zijn. 

Een belangrijk onderdeel van het purchase to pay proces is de digitale verwerking van de 

binnenkomende facturen.  

Iedereen is het er inmiddels wel over eens dat digitaal en elektronisch factureren en het digitaal 

verwerken van deze facturen tijd- en kostenbesparend is. Er is echter nog een groot aantal bedrijven 

dat de overstap nog niet heeft gemaakt.  

Het kiezen van een oplossing voor digitale factuurverwerking die bij de eisen en wensen van de 

organisatie past, is dan ook geen sinecure. Wanneer maak je de keuze om over te gaan op digitale 

factuurverwerking? Wat zijn de voordelen? Waar moet je zoal op letten en welke aspecten spelen 

een belangrijke rol in de keuze voor de juiste oplossing? Dit artikel geeft meer inzicht in het waarom 

van digitale factuurverwerking en biedt tevens een aantal handvatten voor het maken van de juiste 

keuze. 

 

Wat vooraf gaat aan de keuze 

Wanneer maken bedrijven de overstap naar digitale factuurverwerking? Er zijn een aantal aspecten 

die hier een belangrijke rol in spelen. Aspecten waar bijna iedere organisatie wel eens tegenaan 

loopt: 

 Facturen raken kwijt door de lange weg die zij door een organisatie heen moeten afleggen;  
 Er worden regelmatig fouten gemaakt doordat facturen handmatig verwerkt worden; 
 De verwerkingstijd is langer dan gewenst, omdat er (door verschillende personen) 

goedkeuring gegeven moet worden;  
 Facturen worden regelmatig te laat of soms zelfs niet betaald; 
 Facturen worden per ongeluk dubbel betaald; 
 Omdat de gegevens handmatig ingevoerd moeten worden in het financiële systeem, zijn er 

(te) veel medewerkers nodig voor het verwerken van de facturen en kost het verwerken (te) 

veel tijd; 

 Het opzoeken/terugzoeken van een factuur is een tijdrovende opgave dankzij het uitgebreide 

papieren archief en de vele ordners; 

 Het fysiek verspreiden en archiveren van facturen kost veel papier, wat belastend is voor het 

milieu; 

 Het bewaren en archiveren van alle facturen kost veel ruimte die efficiënter gebruikt kan 

worden. 

Herkenbaar? Voor veel organisaties zijn bovenstaande problemen vaak nog de dagelijkse realiteit. 
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Handmatige factuurverwerking 

Maar hoe gaat dit er in de praktijk nou eigenlijk aan toe? Hieronder schetsen we een situatie bij een 

fictieve organisatie die de facturen nog handmatig verwerkt. 

Voorbeeldcase van organisatie X 

Ondanks de ver doorgevoerde automatisering in bedrijf X (smartphones, ipads, flexplekken etc.), 

gebeurt de factuurverwerking nog altijd handmatig. Want, zo redeneert men, daardoor hoeft er niet 

geïnvesteerd te worden in een oplossing voor digitale factuurverwerking. Martijn, medewerker op de 

crediteuren afdeling, is verantwoordelijk voor de binnenkomende facturen. Alle facturen leggen 

ongeveer de volgende weg af van binnenkomst tot betaling;  

1. De facturen komen binnen per post en/of e-mail;  

2. De per e-mail verzonden facturen worden geprint; 

3. De facturen worden voorzien van een stempel of een factuurslip; 

4. De facturen worden binnen de organisatie verspreid naar de juiste personen; 

5. De facturen liggen bij verschillende personen ter goedkeuring op het bureau; 

6. De facturen worden ondertekend; 

7. Sommige facturen worden verplaatst naar een volgend bureau voor een tweede 

handtekening; 

8. Tussendoor belt een leverancier die de status van zijn factuur wil weten. De betreffende 

factuur moet worden opgespoord binnen de organisatie; 

9. Eenmaal door alle betrokkenen goedgekeurd, worden de facturen weer verzameld; 

10. De facturen worden handmatig in het financiële systeem ingevoerd; 

11. De facturen worden in een ordner in een overvolle archiefkast gearchiveerd. 

 

 

 

Tien stappen waarbij veel fout kan gaan. Wat op het eerste gezicht wellicht een goedkope oplossing 

lijkt, blijkt door het vele handwerk, het kwijtraken van facturen en de lange verwerkingstijd per 

factuur een prijzige aangelegenheid. Het automatiseren en digitaliseren van de 

inkoopfactuurverwerking levert in dergelijke gevallen dan ook een flinke tijdwinst en 

kostenbesparing op.  

 

Digitale factuurverwerking 

Voor veel organisaties kan digitale factuurverwerking dus zowel tijd als kosten besparen. Maar wat 

betekent dit dan precies voor het proces? Met de implementatie van digitale factuurverwerking 

binnen een organisatie wordt het factuurverwerkingsproces geautomatiseerd en wordt tevens het 

aantal uit te voeren stappen gereduceerd: 

1. Ontvangst; Facturen die via e-mail binnenkomen, worden automatisch vanuit de e-mailbox 

verwerkt. Facturen via de post worden eerst gescand en vervolgens automatisch verder 

verwerkt.  
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2. Herkenning en verwerking; Binnenkomende facturen worden automatisch gekoppeld aan de 

juiste crediteur. Daarbij worden de benodigde gegevens van de factuur afgelezen. Er is dus 

geen handmatige verwerking meer nodig. 

3. Automatisch matchen; de facturen kunnen automatisch worden gematcht met de 

ontvangsten / orders. 

4. Workflow; De facturen worden automatisch geregistreerd in het financiële systeem. Via 

workflow worden de benodigde ‘handtekeningen’ digitaal binnen de organisatie opgehaald. 

Facturen met een mismatch kunnen worden getoond en behandeld. Alle facturen zijn 

gemakkelijk digitaal terug te vinden en zijn direct inzichtelijk. 

5. Archief; Na goedkeuring worden de facturen vrijgegeven en daarmee betaalbaar gesteld. Alle 

verwerkte facturen worden automatisch gearchiveerd en zijn digitaal beschikbaar met de 

bijbehorende audittrail en eventuele opmerkingen en bijlagen. 

Met bovenstaande stappen wordt de factuurverwerking gemakkelijk, overzichtelijk,  

inzichtelijk én controleerbaar. Er is minder tijd en er zijn minder handen nodig om  

hetzelfde werk uit te voeren, wat leidt tot tijd- en kostenbesparingen. 

 

On-premise of in de cloud 

Bij het kiezen voor een passende oplossing, kun je tegenwoordig ook kiezen of je de oplossing op 

locatie (on-premise) geïnstalleerd wilt hebben of dat je online (vanuit de cloud) werkt.  

On-premise 

On-premise betekent feitelijk niks anders dan software die op de eigen servers draait. De hardware is 

eigendom van de organisatie en wordt beheerd door de IT-afdeling of door een externe partij. De 

oplossing voor digitale factuurverwerking is te benaderen binnen het local area network (LAN) van de 

organisatie.  

Een organisatie is bij deze variant zelf verantwoordelijk voor installatie, onderhoud, licenties en 

dergelijke. On-premise software is niets nieuws en wordt vandaag de dag door bijna elke organisatie 

gebruikt.  

Cloud 

Bij werken in de cloud wordt gebruik gemaakt van server software die via het internet aangeboden 

wordt door een service provider. Dit soort services worden ontsloten via een web browser of via een 

web service en wordt ook wel SaaS genoemd. 

Bij de cloud oplossing zijn er twee varianten; namelijk de standaard public cloud omgeving of de 

private cloud. Laatstgenoemde omgeving draait op individuele virtuele servers en kan volledig naar 

eigen wens worden ingericht. Uiteraard blijven ook bij de private cloud de voordelen van gedeelde 

hardware en gezamenlijk beheer van toepassing. SaaS is erg populair bij kleinere organisaties i.v.m. 

de, naar verhouding, lage opstartkosten. 
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Selectie criteria 

Al overtuigd? Als je eenmaal zover bent om de keuze voor digitale factuurverwerking te maken, is het 

handig om te weten waar je zoal op moet letten. Bepaal voordat je een keuze maakt voor een 

passende oplossing eerst zelf wat de selectiecriteria zijn die passen bij jouw eisen en wensen. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan de volgende punten: 

Functionaliteiten  

Bepaal eerst welke functionaliteiten er minimaal in moeten zitten. Dit kan al een belangrijk 

selectiecriterium zijn waardoor veel aanbieders afvallen. Ga je bijvoorbeeld puur en alleen voor het 

digitaal kunnen ontvangen en versturen van facturen, voor het herkennen en verwerken van 

facturen of vind je het ook belangrijk dat de oplossing mogelijkheden biedt op het gebied van 

bijvoorbeeld workflow, ordermatching etc.  

Standaard of zelf ontwikkelde software 

Ben je op zoek naar een standaard pakket of vind je het belangrijk dat de oplossing aangepast kan 

worden aan de specifieke behoeften van jouw organisatie? Is het laatste het geval is het wellicht 

verstandig om te kiezen voor een leverancier die de ontwikkeling van de software in eigen beheer 

heeft en hierin makkelijker met u mee kan denken.  

Service & support 

Vind je het belangrijk dat er na implementatie service en support wordt geboden door de 

leverancier, of ben je alleen op zoek naar een simpele implementatie en zoek je het verder liever zelf 

uit? Hierin zijn vaak grote verschillen tussen de verschillende aanbieders. Bedenk voordat je een 

keuze maakt goed of je het belangrijk vind dat je ook na implementatie een beroep kunt doen op de 

kennis en ondersteuning van de leverancier.   

Performance 

Hoe goed is de performance van de oplossing? Kijk hierbij bijvoorbeeld naar ervaringen van andere 

organisaties, ga eens op een referentiebezoek bij een vergelijkbare organisatie die gebruik maakt van 

een voor jou interessante oplossing of kijk simpelweg eens naar referenties op de website van de 

verschillende aanbieders.  

Gebruiksvriendelijkheid  

Hoe gebruiksvriendelijk is de oplossing? Hoe gebruiksvriendelijker de oplossing hoe makkelijker de 

implementatie en de acceptatie van de medewerkers die er mee moeten gaan werken. 

Gebruiksvriendelijkheid bestaat in het geval van digitale factuurverwerking uit grofweg twee 

componenten: 

 Aan de kant van de gebruiker; die makkelijk en intuïtief zijn weg moet kunnen vinden. 

 Aan de beheerderskant; voor het beheer van groepen of gebruikers en het instellen van 

parameters. Zo vind je het wellicht belangrijk dat je zelf de rechten van groepen of 

gebruikers of bijvoorbeeld de interval van de reminder op openstaande facturen aan 

kunt passen. 
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Risico’s flink gereduceerd 

Vergeleken met handmatige factuurverwerking worden de risico’s met digitale verwerking flink 

gereduceerd. Zo raken facturen niet meer kwijt, worden er geen dubbele betalingen gedaan en 

kunnen facturen niet meer zomaar betaald worden. Validatieregels die normaal gesproken in het 

hoofd van een crediteurenmedewerker zitten, zoals welke kosten legitiem zijn en wie moet 

autoriseren, zijn als intelligentie aangeleerd in de factuurverwerkingssoftware. Naast de bewaking 

van dit proces, kan er bijvoorbeeld ook ingesteld worden wie bij afwezigheid de achtervanger is van 

iemand in het goedkeuringsproces van een factuur en wat zijn autorisaties zijn. Hiermee wordt dus 

een ongewenste betalingsachterstand voorkomen. Risico’s in het factuurverwerkingsproces worden 

hiermee dus zoveel mogelijk uitgebannen.  

Wat blijft is dat er altijd iemand definitief akkoord moet geven voordat een kostenfactuur uitbetaald 

wordt. Maar waar dit voorheen een papieren factuur betrof die fysiek getekend moest worden door 

degene met de autorisatie, komt er nu gewoon een mailtje binnen met een linkje naar de digitale 

factuur. Gemak dient de mens! 

 

Van aankoop tot betaling 

Het digitaliseren van de factuurverwerking kan voor veel organisaties een flinke stap voorwaarts 

betekenen. Maar wellicht heeft u als organisatie wel om het gehele proces van aankoop tot betaling 

te automatiseren. 

Digitale factuurverwerking is een onderdeel van het zogenaamde ‘purchase to pay proces’. Purchase 

to pay is een complete oplossing om de documentstroom van aankoop tot betaling volledig te 

automatiseren.Het is dus mogelijk om, naast het automatiseren / digitaliseren van de 

factuurverwerking, het gehele proces te automatiseren. De inkopen van uw organisatie worden dan 

digitaal aangevraagd en goedgekeurd, en vervolgens kan de ontvangst worden geregistreerd. Door 

de vastlegging van alle verplichtingen is er altijd actueel inzicht in de economische/financiële status 

van uw organisatie. Het resultaat is een optimaal ingericht proces waarbij inkoopfacturen 

automatisch gecontroleerd worden met de inkooporder en de levering.  

 

 

Over Easy Systems  
Easy Systems, opgericht in 2006, ontwikkelt software oplossingen voor het digitaal verwerken, 

bewaken, sturen en archiveren van financieel en document gedreven processen. De focus ligt daarbij 

op het budget tot betalingsproces voor het middenbedrijf. Inmiddels maken ruim 110 klanten gebruik 

van de oplossingen van Easy Systems, waaronder; Hembrug, Broekhuis Holding, Koninklijk Theater 

Carré, Carpetright, Primagaz en Suitsupply. 

http://www.easysystems.nl/klanten/hembrug-bv/
http://www.easysystems.nl/klanten/broekhuis-groep/
http://www.easysystems.nl/klanten/koninklijk-theater-carre/
http://www.easysystems.nl/klanten/koninklijk-theater-carre/
http://www.easysystems.nl/klanten/carpetright/
http://www.easysystems.nl/klanten/primagaz-nederland-en-belgie/
http://www.easysystems.nl/klanten/suitsupply-2/

