Nexus Verus
eFactureren voor al uw leveranciers!
De voordelen van elektronisch factureren worden steeds duidelijker, hoe kan het dan dat men nog
niet massaal is overgestapt op deze vorm van factuurverwerking?
Veel organisaties beweren dat zij de inkomende facturen al in ruime mate elektronisch verwerken.
Hier zit al direct de eerste fout. Want wat wordt er met elektronisch factureren bedoeld? Door die
vraag te stellen kwamen wij tot de schrikbarende conclusie dat hier vooral scan- en herken
oplossingen mee worden bedoeld; allesbehalve elektronisch dus! Deze oplossingen werken nog
steeds op basis van papieren facturen. Het herkenningsproces van deze oplossingen is niet
betrouwbaar, houdt handmatige handelingen, visuele controles en correcties in stand. Een
bewerkelijk proces dus! Ten slotte belasten we hiermee onnodig het milieu.

Situatieschets
In de publieke sector ontvangt vrijwel iedere organisatie nog steeds het leeuwendeel van haar
facturen in papieren vorm (59%), PDF komt op de tweede plek met ruim 37%. De kosten en
verwerkingstijd van deze facturen rijzen de pan uit en organisaties zijn naarstig op zoek naar
manieren om de kosten te drukken. Dit kan gemakkelijk! Hiervoor hoeft een organisatie niet eens zijn
infrastructuur aan te passen of te investeren in een oplossing die ‘moeilijke’ factuurformaten kan
uitlezen. Het kerningrediënt voor deze kostenbesparing ontvangt u namelijk al: PDF-facturen!
Dat bijna 60% van de facturen nog in papieren vorm binnenkomen is enorm kosteninefficiënt. Een
standaard papieren factuur doorloopt de volgende stappen:
Leverancier stelt de factuur op, print hem uit en doet hem op de post.
Afnemer ontvangt de factuur, pakt hem uit, scheidt de factuur van overige post en stuurt
hem door voor verwerking
Medewerker administratie leest de relevantie informatie van de factuur en voert deze in het
financiële systeem in.
Buiten het arbeidsintensieve proces (de medewerker kan zijn tijd veel efficiënter benutten),
beïnvloed het ook de doorlooptijd van een factuur. Het duurt vaak dagen - of zelfs weken - voordat
een factuur betaalbaar wordt gesteld, dit heeft uiteraard weer invloed op de betalingstermijn en
wellicht gemiste kortingen.
Nadelen aan het handmatig verwerken van inkomende papieren facturen:
Kosten voor de leverancier (printen, op de post doen)
Kosten voor de afnemer (post openen, sorteren, factuur verwerken)
Geen inzicht in factuurstatus
Arbeidsintensief en vooral foutgevoelig proces
Al dat papier is niet goed voor het milieu

Elektronisch factureren is de toekomst
Elektronisch factureren met Factuurportal zorgt voor een volledig automatisch
factuurverwerkingsproces. Combineer dit met een Purchase-to-pay oplossing voor een volledig
automatisch inkoopproces en dus optimale efficiëntie. Minimaliseer de handmatige handelingen,
maximaliseer de tijdwinst en kostenbesparing!
Maar hoe werkt dit precies? Hoe stap je eenvoudig en geruisloos over op elektronisch factureren?
Hoe krijg je de leveranciers mee? Wat voor impact heeft dit op de huidige ICT omgeving? Zo zijn er
tal van vragen, die wij hieronder voor u beantwoorden.
De meeste organisaties gaan ervan uit dat de overstap op elektronisch factureren een grote stap is
met een grote impact op de organisatie, niets is minder waar. Factuurportal is zo ontwikkeld dat het
een minimale impact heeft op de bestaande omgeving. In principe merkt uw organisatie niets van de
overstap, op de tijd- en kostenbesparing na
uiteraard. Maar hoe ziet de overstap er dan uit?

Het Nexus Verus 5-stappen plan

30% van de organisaties in
de publieke sector willen
op zeer korte termijn over
op een elektronische
facturatie oplossing

Stap 1: Nexus Verus stelt in nauwe
samenwerking met uw organisatie een
businesscase op waarin wij uw huidige situatie
afzetten tegen de situatie die zou ontstaan
indien u gebruik maakt van Factuurportal. Uit
deze businesscase wordt ook direct duidelijk
hoeveel manuren er bespaard gaan worden,
waar de tijdswinst zit en met welke tijd de doorlooptijd verminderd wordt.

Stap 2: Nexus Verus realiseert de koppeling tussen Factuurportal en uw systeem
Stap 3: Het aansluiten van uw crediteuren kan beginnen! We beginnen met de top 10 leveranciers
waar direct de grootste besparing wordt behaald.
Stap 4: Vervolgens ligt de focus op de leveranciers die de meeste facturen versturen, wist u dat 20%
van uw leveranciersbestand vaak gelijk staat aan ruim 80% van het totale aantal inkomende
facturen?
Stap 5: Nu het grootste aantal facturen elektronisch wordt verwerkt, is het tijd om de leveranciers
die minder frequent facturen sturen aan te sluiten om zo 100% elektronische factuurverwerking te
realiseren.
100% elektronisch factureren met Factuurportal is niet slechts een mooi streven, het is namelijk de
realiteit omdat al uw leveranciers bereid zijn om hun facturen voortaan in PDF aan te leveren.
Immers steeds meer van hen doen dit al. En tenslotte is het voor uw leveranciers ook veel
aantrekkelijker

De sleutel tot succes
De sleutel tot een succesvol elektronisch factuurverwerkingsproces zijn de leveranciers. Je hebt
immers elektronische facturen nodig om ze elektronisch te kunnen verwerken. Hier zit ook direct hét
grote verschil tussen Factuurportal, een op readable PDF-facturen gebaseerde e-facturatie oplossing,
en andere aanbieders van e-facturatie oplossingen die gebruik maken van UBL- of XML-facturen of
de verouderde scan- en herkentechnieken.
“De readable PDF is een bestandsvorm waar alle bedrijven - groot of klein - toegang tot hebben. Dit
bevordert de leveranciersadoptie enorm ten opzichte van complexe bestanden als UBL- en XML”
Dit betekent dus ook dat het vele malen makkelijker is om een leverancier zijn facturen voortaan in
PDF aan te laten leveren dan in UBL of XML en er dus sneller en vooral meer leveranciers
aangesloten worden. Het leeuwendeel van de leveranciers geeft zelfs aan graag PDF facturen te
verzenden omdat dit ook voor hun gewoon veel minder tijd, geld en inspanningen kost.

8 op de 10 organisaties
geven aan het liefst
alle facturen in PDF
formaat te ontvangen

Ruim 90% van de
leveranciers geeft aan graag
PDF-facturen te sturen
indien daar naar wordt
gevraagd

De feiten op een rijtje
Elektronisch factureren maakt handmatige handelingen overbodig en laat u met een minimum
factuurvolume al op FTE’s besparen. Maar er zijn nog veel meer voordelen:
Geen uitval meer
Doordat het complete proces van inkomende factuur tot gevalideerde factuur in het inkoopsysteem
geautomatiseerd wordt ontstaan er geen menselijke fouten meer. De innovatieve technologie die
Nexus Verus toepast om facturen uit te lezen maakt het mogelijk om 100% correcte facturen te
kunnen garanderen, dit betekent dat u er op kunt vertrouwen dat elke factuur volledig foutloos is.
Geen papieren facturen meer
Buiten dat het verwerken van papieren facturen een tijdrovend proces is, heeft het ook gevolgen
voor het milieu. Door volledig elektronisch te gaan factureren bent u als organisatie niet alleen
efficiënt maar ook milieuvriendelijk bezig! Duurzaam ondernemen dus.

Betrouwbare partner
Door het factuurverwerkingsproces te digitaliseren is er voor zowel de sturende als ontvangende
partij meer inzicht in de stand van zaken. Zowel de afnemer als de leverancier krijgen notificaties
wanneer een factuur succesvol is ontvangen en kan vervolgens op elk moment van de dag kijken in
welke fase de factuur zich bevind.
Kortere doorlooptijd
Doordat handmatige handelingen verleden tijd zijn en Factuurportal de facturen volledig
automatisch verwerkt wordt de doorlooptijd van facturen dus ook drastisch korter. Dit betekent dat
uw organisatie de facturen eerder kan betalen en wellicht kan profiteren van kortingen voor een
snelle betaling.
Win-Win situatie
Elektronisch factureren is niet alleen voor uw organisatie een verademing, uw leveranciers profiteren
natuurlijk ook mee! Het gemak van PDF zorgt ervoor dat ook de leverancier zowel minder tijd als geld
kwijt is om een factuur op te sturen, bovendien ontvangt de leverancier zijn geld eerder. Genoeg
redenen om zo snel mogelijk op PDF-facturen in te zetten!

Uitval is
verleden tijd

100% correct
Alle leveranciers
doen snel en
eenvoudig mee

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over elektronisch factureren en Factuurportal? Wij
laten u graag de mogelijkheden van Factuurportal zien in bijvoorbeeld een demonstratie op locatie.
Hierbij ziet u Factuurportal live in actie met uw eigen facturen!

Contact opnemen?
www.nexusverus.com
info@nexusverus.nl
Telefoonnummer: 010-8460581

Volgt u ons al?
LinkedIn
Twitter

