
GFS/EnterpriseOne Bank 
& Cash Management

Betalingen en ontvangsten op bank-
afschriften matchen met het bestand 
openstaande posten: een tijdrovende 
bezigheid. Uw medewerkers moeten
op zoek naar de juiste kenmerken om 
een betaling bij de betreffende open-
staande post af te letteren. Vaak nog
handmatig ook! Met de nieuwe mo-
dule voor Bank & Cash Management 
wordt deze steeds terugkerende bezig-
heid geautomatiseerd. Dit betekent 
een efficiencyslag in uw administratie 
en de integratie van electronic ban-
king met uw financiële administratie.

Beschrijving

Bank & Cash Management is een 
ontwikkeling van Oracle JD Edwards 
Solutions, een unit van Capgemini. 
Deze module is geïntegreerd binnen 
de GFS/EnterpriseOne-omgeving. 
De toewijzing van de betalingen en
ontvangsten aan de open-
staande 

facturen wordt hiermee automatisch 
gerealiseerd. De module beschikt 
hiertoe over diverse algoritmes, die 
op basis van factuurkenmerken de 
aflettering van de dagafschriftregels 
efficiënt uitvoeren. Gebruikte algo-
ritmes zijn onder meer factuurnum-
mer, betaald bedrag, tot en met opgave,
begeleidingsbrieven (vastlegging 
vooraf, inlezen vanuit Excel), rembours
en delen van het factuurnummer. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid 
om snel handmatig gegevens in te 
boeken.

Integratie

De module integreert met het finan-
ciële EnterpriseOne-systeem en 
de bank op de vol-
gende wijze:
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Matchen van betalingen en ontvangsten 
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Integratie met EnterpriseOne

Diverse banken (ABN,
ING, Rabo, Commerz, 
Isabel, Spanje etc.)

Werken met afschriften:
beoordelen matching,
handmatige matching etc

EnterpriseOne
Standaard tabellen

Historie BCM

Bestand bank-
afschriften

EnterpriseOne
BCM module

Telebankieren

Verwerken
bankafschriften

Opvragingen

Oranje = binnen EnterpriseOne

Importeren
afschriften

Automatische
matching

n Bank data interface: De bestanden 
met bankafschriftinformatie wor-
den aangeboden door de electronic 
bankingsystemen van uw bank. 
Deze bestanden worden aange-
leverd in een specifiek bestandsfor-
maat, het zogenaamde MT-940 for-
maat.

n Integratie met de financiële admi-
nistratie: De module is volledig 
geïntegreerd met zowel het groot-
boek als de debiteuren- en credit-
eurensubadministraties zodat alle 
openstaande posten beschikbaar 
zijn voor matching met de betalin-
gen. Na het reconciliatieproces 
worden automatische boekingen 
gegenereerd zodat de financiële 
administratie bijgewerkt wordt. 

n Bank data interface: De elektroni-
sche bankafschriften kunnen worden
afgedrukt in de standaardrapporten 
van EnterpriseOne

Ondersteunde formaten

Onder andere de volgende formaten 
worden ondersteund: MT940 stan-
daard, MT940 ABN/AMRO, MT940
ING, MT940 RABO, Bank Nederlandse
Gemeenten, Commerzbank en GMU/
OLA, VerwInfo41, Bibit and DOM’80 
(Isabel Belgium). De ontwikkeling van
meerdere bankspecifieke oplossingen 
is mogelijk.

Implementatietraject

De Capgemini-implementatie-
methode is een pragmatische metho-
de. Wij hebben het implementatie-
traject weten te beperken tot het mi-
nimum. Binnen enkele dagen draait de 
module probleemloos en bent u op 
weg naar een efficiëntere benadering 
van uw financiële administratie.

Efficiencyverbetering

Door het automatische reconciliatie-
proces waarin de betalingen en factu-
ren gematcht worden, kan een aanzien-
lijke efficiencyverbetering worden be-
reikt. Voor bedrijven of instellingen 
met veel bankafschriftregels per dag 
zal deze module zichzelf al binnen 
een jaar terugverdienen!

n Tijdwinst: bestanden worden 
automatisch ingelezen 

n Efficiency: automatische matching 
rond 95% 

n Universeel: meerdere standaard-
bankformaten 

n Gebruiksvriendelijk met korte 
inleertijd 

n Snel resultaat door korte imple-
mentatietijd

Voordelen


