DIGITAL INVOICING

E-factureren met de
overheid via Digipoort
en PEPPOL
THE BEST
OF ICT WITH A
HUMAN TOUCH

Steeds meer bedrijven en instanties profiteren van de vele
voordelen van het elektronisch ontvangen en versturen
van facturen. En steeds meer klanten verwachten dat je
e-facturen en digitale creditnota’s stuurt. Aan de rijksoverheid is e-facturatie zelfs een verplichting. Digital
Invoicing van Axians maakt sneller, foutloos en veilig
betaalverkeer mogelijk, via Digipoort of het PEPPOLnetwerk.

Werk je bij een overheidsinstantie of doe je zaken met de rijksoverheid,
dan maak je gebruik van Digipoort of het PEPPOL-netwerk voor
elektronisch factureren. PEPPOL is een netwerk van samenwerkende
software en e-facturatie dienstverleners dat het direct uitwisselen
van e-facturen tussen ERP-software en e-facturatiediensten mogelijk
maakt.

HOE WERKT DIGITAL INVOICING?
De oplossing die wij bieden is tweeledig. Axians heeft een add-on voor
Exact Globe ontwikkeld voor elektronisch factureren in UBL formaat:
Digital Invoicing. Daarnaast werken wij nauw samen met TIE Kinetix die
de aansluiting verzorgt op Digipoort of het PEPPOL-netwerk.
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DIGITAL INVOICING REIKT VERDER
DAN DE STANDAARD

VOOR JOU VERANDERT ER NIETS,
VOOR DE ONTVANGER WEL!

In de praktijk zien we dat e-facturatie oplossingen

Wanneer je aan de slag gaat met Digital Invoicing

Eenvoudiger versturen en ontvangen

meestal standaard zijn. In samenwerking met

verandert er weinig voor je. De procedure voor

van facturen

diverse overheidsinstanties zijn we erin geslaagd

het verwerken van facturen blijft identiek aan

Geen onnodig papierwerk

een oplossing te ontwikkelen die verder reikt

de standaard werkwijze van Exact Globe. Je

Bespaar tijd op handmatige

dan andere oplossingen. Met de module Digital

facturen worden verwerkt, en worden - op

handelingen

Invoicing van Axians is het mogelijk om:

DE VOORDELEN VAN DIGITAL
INVOICING

papier of als een pdf-bestand - afgedrukt. De

Voldoet aan fiscale bewaarplicht

Diverse bijlages mee te sturen in één Digital

facturen worden hiermee definitief gemaakt

Veilig en foutloos

Invoicing factuurrun

en in de factuurhistorie opgeslagen. Vanaf het

Versnellen van betalingen

Eenzelfde factuur in UBL formaat opnieuw te

moment dat de facturen in de factuurhistorie

Meer functionaliteit dan standaard

genereren met een nieuwe bijlage

staan, kunnen de e-facturen aangemaakt en

e-facturatie oplossingen

De digitale factuur direct te versturen naar

klaargezet worden voor TIE Kinetix. Hiermee

Voldoet aan vereiste UBL standaard

Digipoort of naar het PEPPOL-netwerk

is het e-facturatie proces voor jou afgerond.

De standaard werkwijze voor het verwerken

TIE Kinetix zorgt voor de afhandeling van

van facturen in Exact Globe te handhaven

het versturen van de facturen naar de juiste

MEER INFORMATIE?

Mogelijkheid tot het meesturen van een Digi-

ontvanger, via Digipoort of het PEPPOL-netwerk,

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van

Inkoop referentie

op basis van het type identifier.

Digital Invoicing voor jouw organisatie? Kijk op

DigiInkoop contractnummers worden auto-

www.axians.nl/e-factureren of neem contact

matisch vooraf ingevuld en geregistreerd per

op met een van onze adviseurs via tel.nr.

order-of factuurregel

088 597 55 50.
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