
Wie zoekt er niet naar efficiency-
verbeteringen in bedrijfsprocessen? 
De afhandeling van inkoopfacturen 
bijvoorbeeld. Wilt u uw facturen 
digitaal door uw organisatie laten 
stromen? Wilt u weten waar een 
factuur zich in het goedkeurings-
proces bevindt? Ontbreekt het u aan 
een factuurbegeleidingsdocument? 
Capgemini biedt een gestroomlijnd 
proces voor uw facturen in omloop 
met de mogelijkheid gescande 
facturen daaraan te koppelen. Dit 
volledig geïntegreerd binnen GFS/
EnterpriseOne. 

Snelle en eenvoudige vastleg-

ging 

Met de module ‘Facturen in Omloop’ 
krijgt de administratie de gelegenheid 
om op een zo simpel mogelijke wijze 
facturen van leveranciers bij bin-
nenkomst vast te 

leggen. Indien men besluit deze fac-
turen te scannen en te koppelen aan 
de in GFS/EnterpriseOne vastgelegde 
facturen, dan is daar rekening mee 
gehouden.

Toewijzing factuur 

Bij het vastleggen van de factuur 
kan de administratie, indien gewenst 
en/of bekend, aangeven op welke 
grootboekrekening(en) de kosten 
geboekt moeten worden of op welke 
inkooporder(s) de factuur betrek-
king heeft. De administratie geeft aan 
welke budgethouder de factuur als 
eerste dient te controleren en heeft 
de mogelijkheid een factuurbe-
geleidingsdocument af te 
drukken, waarop de 
budgethouder 

GFS/EnterpriseOne 
Facturen in Omloop

Technology Services the way we do it

Vastleggen, toewijzen, controle en afhandeling 

n Efficiencyverbeteringen in bedrijfsprocessen n Geïn-

tegreerd binnen GFS/EnterpriseOne 



Graphic-Title; Helvetica 75 Bold 8/11pt text can run for 3 lines. 

Cell height is 15mm. Rule is 50K .5pt.

This box is for the placement of a graphic. 

Right-click on this box and change content 

to picture and place the appropriate artwork.

Graphics-Source; Helvetica 45 light 6pt

kan aangeven wat er met de factuur 
dient te gebeuren. Dit begeleidingsdo-
cument wordt aan de factuur gehecht 
en het geheel wordt verzonden naar 
de budgethouder.

Controle factuur 

Nadat de administratie de factuur 
heeft vastgelegd, is het de beurt aan 
de budgethouder. De module heeft de 
mogelijkheid om gebruik te maken 
van een workflow, zodat de budget-
houder gewaarschuwd wordt dat hij/
zij een factuur dient te controleren.

Afhandeling factuur

De administratie zal na afhande-
ling door de budgethouder op zijn/
haar scherm kunnen zien of de fac-
tuur is gekoppeld aan grootboek- en/
of inkooporderinformatie en kan de 
factuur verder verwerken. Dit bete-
kent dat de factuur volledig automa-
tisch gematched zal worden met de 
inkooporder(s) en/of dat de factuur 
daadwerkelijk geboekt gaat worden 
op de aangegeven kostenrekening(en). 
Een batchprogramma zal alle nood-
zakelijke controles uitvoeren, records 
wegschrijven naar bestanden en daar-
mee de factuur volledig verwerken, 
zodat betaling kan plaatsvinden. De 
module voorziet verder in een zoge-
naamd auditlogbestand en bijbehoren-
de raadpleeg- en rapportageprogram-
matuur zodat het gehele proces goed 
gevolgd kan worden. In de praktijk 
kan men in grote lijnen kiezen tussen 
twee procedures, zijnde:
n de administratie registreert de fac-

tuur, zowel deze administratie als 
de budgethouder kunnen de factuur 
voorzien van boekingsinformatie, 
zoals kostenrekeningen of te match-
en inkooporder(s);

n de administratie registreert en de 
budgethouder geeft, op een door 
het systeem vervaardigd factuurbe-
geleidingsdocument, aan waarop de 
factuur geboekt dient te worden. 
Deze informatie wordt dan verder 
verwerkt door de administratie.

Toepassing

Na een eenvoudige installatie kan met 
deze module uw factuurafhandelings-

proces sterk worden geoptimaliseerd. 
Binnenkomende facturen kunnen 
direct worden gescand en digitaal 
beschikbaar gesteld aan de betrokke-
nen. Workflow zorgt voor de snelle en 
efficiënte afhandeling.

Scanning en interface

Capgemini kan zorgdragen voor 
noodzakelijke hardware (scanners) 
en scannersoftware (Kofax), waarbij 
een interface beschikbaar is voor het 
overbrengen van de gescande docu-
menten. De integratie van andere 
scanningtoepassingen is mogelijk.

Voordelen:
n tijdsbesparend;
n snelle interne communicatie;
n geen zoekgeraakte facturen;
n professionele uitstraling;
n terugdringen papierstroom;
n geïntegreerde archieffunctie;
n korte terugverdientijd.
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