Freshng: altijd goed
Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Besparen door digitale
factuurverwerking

“Wij besparen
aanzienlijk veel tijd
doordat facturen
automatisch
herkend worden en
opvraagbaar zijn in
Freshng. Met één
handeling zijn de
facturen te
beoordelen. De
doorlooptijd is
hiermee
teruggebracht tot
enkele minuten!”

Met digitale factuurverwerking bespaart u tijd op het invoeren,
archiveren en raadplegen van uw binnenkomende facturen. Facturen
worden automatisch herkend en ingevoerd in Freshng, digitaal
verspreid door uw organisatie en centraal opslagen.
Het verkrijgen van inzicht in de volledige historie van de factuur; de
betrokken medewerkers, de gemaakte notities en het tijdstip van
handelen. RPO werkt hiervoor met de oplossing van Expansion,
Xtendis. Door het werken met dit gestandaardiseerde platform
beschikken wij over een systeem waarmee procesoptimalisatie op het
gebied van coderen, archiveren en distribueren van binnenkomende
facturen wordt bewerkstelligd.
De factuur wordt na ontvangst (per mail of per scan) herkend,
gevalideerd, gematcht, verbeterd en geëxporteerd naar de financiële
administratie. Waarna de factuurafhandeling plaatsvindt.
De factuur wordt volledig automatisch gearchiveerd en is makkelijk
terug te vinden. Uiteraard alleen door geautoriseerde medewerkers en
voorzien van zeer uitgebreide beveiligingsmogelijkheden.

Uw voordelen







Vereenvoudiging van het proces
Kostenbesparing van circa 30-50%
Tijdsbesparing; de doorlooptijd van facturen wordt
teruggebracht tot enkele minuten
Toegankelijkheid; op iedere geautoriseerde werkplek toegang
tot facturen. Nooit meer facturen zoek of beschadigd
Veiligheid; facturen archiveert u gegarandeerd veilig en
onwijzigbaar, ook tegen calamiteiten zoals brand of
wateroverlast
U bespaart op fysieke archiefruimte

Kwaliteitssoftware voor
de AGF-branche
De Freshng software heeft zich in
de afgelopen 30 jaar bewezen als
standaard bedrijfsbrede
kwaliteitsoplossing voor de
AGF-branche. Freshng draagt bij
aan kostenbesparingen en aan de
groei van uw omzet en marge.

Specificaties digitale factuurverwerking


Zowel gescande als digitale documenten (PDF, TIFF en JPG)
kunnen handmatig of via brondrivers worden geïmporteerd.



Bij het importeren zullen de documenten bij voorkeur omgezet
worden naar een onwijzigbaar archiefformaat (TIFF of PDF).
Hierdoor wordt voldaan aan de Archiefwet en aan alle eisen die
officiële instanties als de Belastingdienst stellen.



Door de geavanceerde herkenningssoftware worden gegevens
van de facturen automatisch doorgegeven aan de Freshng ERPsoftware. Dit gebeurt op basis van vrije veldherkenning in plaats
van templates. Hierdoor behoeven factuurgegevens niet meer
overgetypt te worden.



Door de uitgebreide beveiligingsmogelijkheden, kan er tot op
gebruikersniveau geautoriseerd worden. En worden alle facturen
veilig en onwijzigbaar opgeslagen. Zodra de documenten digitaal
gearchiveerd zijn, kunnen zij nooit meer zoek of beschadigd
raken.



De gebruiker kan handmatig gegevens aanvullen of verbeteren.
Bijvoorbeeld bij de verdeling over meerdere kostenplaatsen.



Snel overzicht van openstaande posten door het duidelijke
overzichtsvenster. Inzicht in de status van de facturen en bij wie
deze in behandeling is. En facturen zijn met één handeling op te
vragen, beoordelen en goed- of af te keuren.



Verantwoordelijken kunnen een email ontvangen waarmee ze
een factuur kunnen goedkeuren, afkeuren, in de wacht kunnen
zetten of doorsturen naar een andere gebruiker. Tevens kunnen
zij mappen aanmaken om het proces te bewaken.



De documenten kunnen afgedrukt worden. Verder kan een kopie
van een document geëxporteerd worden, dit kan per link zodat
de belasting voor het netwerk en het emailsysteem beperkt
blijft.

Voor meer informatie
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www.rpo.nl

Xtendis kan afgenomen worden als Cloud oplossing, waarbij u
maandelijks betaalt voor de oplossing of kan geïnstalleerd worden
op een eigen server (On Premises).
De oplossing is gestandaardiseerd, maar kan desgewenst nog
uitgebreid worden.

