
Krijg sneller betaald

Vergemakkelijk het betalen  
van uw facturen

Volledige controle over het 
herinneringstraject

Verlaag de kosten per factuur

Met SimplerInvoicing 
(NL) en Mercurius (B) uw 

facturen  utomatisch in het 
boekhoudprogramma van uw 

debiteur

Debiteurenprocessen zijn voor ieder bedrijf 
essentieel. Deze processen vragen veel handmatig 
werk, wat leidt tot kosten, vertragingen, fouten en 
een slechte klantenservice.

Werk slim 
Automatiseer de documenten  
in uw debiteurenproces

Debiteurenprocessen I Oplossing

Papier

Vergelijken Verwerken

Frankering
Printen

Het kost €8 per papieren factuur.

53% van de organisaties vertrouwt nog 
steeds op handmatige processen.*

*Aberdeen

Herkent u dit? 

De debiteurenadministratie voert handmatig alle stappen uit 
die vereist zijn om facturen en alle bijlages, herinneringen en 
aanmaningen maandelijks te versturen.

Voelt u zich gestrest? 

Digitale aflevering wordt elk jaar populairder. De debiteuren-
administratie zit klem tussen klanten en senior managers die meer 
documenten digitaal willen afleveren, maar daar niet de systemen, 
toepassingen en hulpmiddelen voor hebben.

Niet genoeg tijd om alles voor elkaar te 
krijgen? 

Menselijke fouten, zoals verkeerd gearchiveerde of onleesbare 
ondersteunende documenten en onjuiste bedragen of posten, zijn 
onvermijdelijk wanneer facturen handmatig worden opgesteld. Het 
gevolg is dat debiteurenafdelingen hun tijd en middelen vooral 
kwijt zijn aan het corrigeren van deze fouten in plaats van aan het 
voorkomen ervan.

Naleven of niet naleven? 

Naleving lijkt soms bijna onhaalbaar. Voor eisen die heel eenvoudig 
lijken, zoals een kleine verandering in een template, goedkeuringen 
digitaal vastleggen of documenten volgens de voorkeur van de 
klant afleveren, moeten vaak interne projecten worden opgezet 
die maandenlang duren. Dat is niet altijd rendabel of soms zelfs 
onmogelijk.
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Waarom OL?
Bij Objectif Lune geloven we in een stapsgewijze aanpak. 
Middelgrote bedrijven kunnen het zich niet veroorloven 
om hun systemen en processen in één project, met 
een stressvolle overgansperiode, aan te passen. Met OL 
Connect kunt u de meeste verbeteringen in kleine stapjes 
en met totale flexibiliteit implementeren.

•   Software met de grootste geïnstalleerde basis in onze 
bedrijfstak

•  Technologie van enterprise-klasse afgestemd op 
middelgrote bedrijven

•   Snelle implementatie voor een prijs ver onder het 
gemiddelde

•  Onze gebruiksvriendelijke software geeft u de controle  
over uw processen en documenten

•   Onze wereldwijde kantoren bieden lokale ondersteuning 
en onderhoud

De OL aanpak voor slimmere  
debiteurenprocessen

We maken software om u te helpen bij het beheren van klantcommunicaties.  
U heeft niet langer last van de problemen die directe communicatie vanuit 
ERP-, CRM- en financiële systemen met zich meebrengt.

Verbeter andere belangrijke 
debiteurenprocessen

• Automatiseer betalingen

•  Automatiseer uw proces voor 
kredietaanvragen 

•  Maak accurate facturen (minder incasso en 
geschillen)

•  Automatiseer herinneringen en 
aanmaningen

Facturen moeten samen met de 
ondersteunende documenten worden 

opgeslagen voor herstel ingeval ze 
verloren gaan, betwist worden of niet 

betaald worden. 

Uw ECM-systeem kan automatisch 
worden voorzien van gegevens en 

worden geïndexeerd, zonder 
dat er mensen aan te pas komen.

Archiveren

Aan de hand van gegevens die uit 
het originele document worden 

opgehaald, worden facturen 
opnieuw gegenereerd in meerdere 

uitvoerformaten en met kleuren, 
streepjescodes, insertermarkeringen, 

grafieken, doelgerichte informatie, 
tabellen enz.

Printen, vouwen 
en invoegen

Samenstellen en verrijken

Verstuur uw facturen elektronisch, ongeacht 
het kanaal. Voeg een  

PDF-factuur toe aan een e-mail, voeg 
gegevens toe aan een klantportal, maak 

verbinding met een EDI-netwerk. 

 
 
 

Ongeacht de omvang van uw taak, u kunt 
in uw eigen tempo toewerken naar digitale 

levering.

Elektronische levering
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