
Optimaliseer uw Factuurverwerking in SAP

• Besteedt u veel tijd aan het ingeven van factuurgegevens in SAP?
• Besteedt u veel tijd aan het archiveren van facturen…?
• Besteedt u veel tijd aan het versturen van facturen aan de juiste personen?
• Heeft u moeite om na te gaan bij wie een factuur uitstaat ter goedkeuring en sinds wanneer?
• Raken uw facturen soms zoek?
• Hebben uw facturen een lange doorlooptijd, waardoor u leverancierskortingen verliest?
• Wenst u uw proces van verwerking van inkomende facturen te verbeteren en daardoor geld en tijd te besparen?

…dan is InvoiceConnector SAP dé oplossing!

InvoiceConnector SAP

InvoiceConnector SAP is een best-practice template oplossing 
waarmee het volledige factuurverwerking proces geoptimali-
seerd wordt. Facturen worden gescand, herkend (OCR), als 
XML ingelezen en gearchiveerd in SAP, en ter goedkeuring 
door de organisatie verstuurd door middel van de SAP Work-
fl ow functionaliteit.

Goedkeuringsroutings worden variabel gedefi nieerd om di-
verse scenario’s te ondersteunen. Gedetailleerde rapportering 
laat toe om op te volgen wat de huidige status van een factuur 

is, bij wie deze uitstaat ter goedkeuring en het aantal dagen 
tot aan de vervaldatum. Statistieken geven u een inzicht in 
de gemiddelde goedkeuringstijd per gebruiker en het aantal 
goedgekeurde facturen per gebruiker over een bepaalde pe-
riode.

Onze oplossing optimaliseert niet enkel het factuurverwerking 
proces, maar garandeert ook een audit trail van goedkeurin-
gen voor het faciliteren van interne/externe audits en te vol-
doen aan externe reglementeringen zoals o.a. SOX.
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Voor elke factuur
Eén single point of entry ongeacht het format van de  ontvangen 
factuur; papier, e-mail of e-electronic. Als u over een internetver-
binding beschikt kunt u op ieder moment aan de slag. 24/7 
beschikbaar en er zijn geen hardware- en/of software inves-
teringen voor Kofax ReadSoft Online nodig. U kunt dus snel 
starten. Er is een volledige integratie met  InvoiceConnector 
SAP. Facturen komen direct in de SAP cockpit voor verdere 
verwerking.

Indien gewenst kan ook herkenning op regelniveau ingericht 
worden.

Cockpit
Via de centrale “cockpit” kan de crediteurenadministratie het 
gehele factuurverwerking proces beheren. Van hieruit worden 
nieuw gescande facturen verwerkt en worden goedgekeurde 
en afgewezen facturen afgehandeld. Vanuit de cockpit kan 
tevens de status van de ter goedkeuring verstuurde facturen op-
gevraagd worden met een indicatie van de huidige bewerker, 
het aantal dagen dat de factuur openstaat ter goedkeuring en 
het aantal dagen tot aan de vervaldatum van de factuur.

Via geïntegreerde beheertools kunt u daar waar nodig ingrij-
pen in het proces zoals bijvoorbeeld de factuur doorsturen 
naar een andere goedkeurder in geval van ziekte of afwe-
zigheid.

Flexibel in te richten workflows
InvoiceConnector SAP voorziet reeds in tal van standaard 
goedkeurings- workflows. Daar waar nodig kunnen via een-
voudige customizing instellingen specifieke wensen en eisen 
doorgevoerd worden zonder dat hiervoor aanpassingen in de 
programma code nodig zijn.

Gebruiksvriendelijke goedkeuring schermen
InvoiceConnector SAP staat bekend om zijn gebruiksvriendelij-
ke user interfaces. Wij zorgen ervoor dat u alle informatie die 
u nodig heeft om een beslissing te nemen met betrekking tot 
de factuur (o.a. factuurafbeelding, codering, bijlagen, goed-
keuringshistorie) onmiddellijk beschikbaar heeft in één scherm.
InvoiceConnector biedt verschillende alternatieven voor de 
goedkeuring van de factuur. Via de SAP of bijvoorbeeld via 
Fiori apps.

Over Connect Solutions
Connect Solutions is jong, flexibel en gespecialiseerd in SAP.
Onze missie is het digitaliseren, automatiseren en optimali-
seren van documentstromen en bedrijfsprocessen. Hiervoor 
kunnen klanten een beroep doen op (door ons ontwikkelde) 
SAP best practice template-oplossingen en professionele 
 consultancydiensten.
We willen náást onze klanten staan en – in een door techno-
logie omgeven wereld – persoonlijk contact met onze relaties 
houden. Gelukkig slagen wij daar tot op de dag van vandaag 
heel goed in.


