
43TIJDSCHRIFT ADMINISTRATIE NUMMER 12, DECEMBER 2004

Binnenkomende facturen volgen een route
door de organisatie: langs de crediteurenad-
ministratie en budgethouders naar de betaal-
afdeling. Onderzoek heeft uitgewezen dat
verwerking van facturen vaak lang duurt.
Soms raken ze zelfs zoek of worden facturen
betaald, waarvoor door de facturerende partij
geen dienst is geleverd. Met het digitaliseren
en automatisch verwerken van binnenkomen-
de facturen kan veel pijn worden weggeno-
men en kunnen veel kosten worden bespaard.
In electronic processing of invoices zijn vier
stappen te onderscheiden. De eerste stap is
het scannen van de papieren facturen. Stap
twee is het automatisch lezen van informatie
van deze facturen door geavanceerde soft-
ware. De derde stap is het digitaal opslaan

van de gelezen waarden, alsmede de gescan-
de facturen. Stap vier is het doorsluizen van
de gelezen waarden naar de boekhoudappli-
catie zodat een boekingsscherm automatisch
wordt ingevuld.

SCANNEN

Scannen betekent eigenlijk ‘digitaal maken’.
Er wordt een computerafbeelding gemaakt
van de papieren factuur. Dit is een belangrij-
ke stap in het proces want de computeraf-
beelding moet zo goed mogelijk leesbaar zijn
om stap 2, de automatische herkenning,
mogelijk te maken.
Vaak is het zo dat facturen van diverse for-
maten binnenkomen, die ook nog eens ver-
schillend van kwaliteit zijn. De een is afge-
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drukt op een laser printer en goed te lezen,
maar de ander is nog met een matrix printer
afgedrukt en is daardoor soms van slechte
kwaliteit. Ook de papiersoort is een factor
die de kwaliteit kan beïnvloeden: facturen
bijvoorbeeld die zijn afgedrukt op bijzonder
dun papier, kunnen gekreukeld zijn.
De scantechnologie is tegenwoordig in staat
om van al deze binnengekomen facturen
gemiddeld zo’n 70 tot 80 procent goed te
verwerken. Dat wil zeggen: de computeraf-
beelding is goed te lezen, ongeacht de kwa-
liteit van de oorspronkelijke factuur.
Een belangrijk uitgangspunt bij het scannen
is dat er maar eenmalig gescand moet wor-
den. Dus na één keer scannen, moeten de
computerafbeeldingen optimaal zijn. Zou je

Het verwerken van binnenkomende facturen is een proces dat elke organisatie moet
uitvoeren en waar veel kosten mee zijn gemoeid, maar waar u als organisatie nagenoeg niets

mee verdient. Hooguit een premie voor het betalen van een factuur binnen een gestelde
termijn. Daarom is het zo belangrijk dit proces zo efficiënt mogelijk in te richten en te laten
uitvoeren.  Dat kan door het invoeren van een simpele technologie: electronic processing of
invoices, oftewel het digitaliseren en automatisch verwerken van binnenkomende facturen.
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namelijk bij een slecht scanresultaat alles
nog een keer moeten scannen, dan kost dit
tijd, wat ten koste gaat van de uiteindelijke
besparing. Dit stelt eisen aan de scanner en
de scansoftware. Verder moet de scanner in
staat zijn alle soorten papier (dik, dun, A4,
A5, letterformaat enzovoort) in één keer
goed te verwerken. Tegenwoordig zijn de
meeste professionele scanners hier goed
voor te gebruiken. Merken zoals Bell &
Howell, Canon, Fujitsu en Kodak hebben
hier speciale scanners voor.

Afgeraden wordt om zogenoemde ‘multi
functionals’ toe te passen. Dit zijn apparaten
die zowel kopiëren, scannen als faxen; ze
doen in  veel gevallen onder voor de profes-
sional scanners en leveren vaak een slechter
resultaat op.

AUTOMATISCH LEZEN

Dit is een stap in het proces, die uiteindelijk
veel werk bespaart. Overtypen van factuur-
velden is verleden tijd en er kan op basis van
de gelezen velden automatisch een match
plaatsvinden met eventuele inkooporders in
het financiële systeem.
Het lezen van velden gebeurt door middel
van optical character recognition (OCR).
Dit is een techniek waarmee tekst op een
fysiek document wordt omgezet naar com-

putertekst. Hierdoor is het mogelijk om
waarden als ‘factuurnummer’, ‘totaalbe-
drag’, ‘BTW-nummer’ enzovoort van een
gescande factuur af te halen en door te slui-
zen naar een computerapplicatie zoals het
financiële systeem.
De OCR-software is tegenwoordig bijzonder
geavanceerd. Enkele jaren geleden was het
nog zo dat voor elke verschillende lay-out
(dus iedere leverancier) een apart template
moest worden gemaakt. In zo’n template gaf
men dan aan op welke plek in het document
de waarden te vinden waren. Op die exacte
positie ging de software vervolgens zoeken.
Maar als de lay-out afweek van de template
werden dus geen waarden gevonden. En bij
een veld als ‘totaalbedrag’ werd het toch al
moeilijk, aangezien dit veld nog wel eens van
plaats wil veranderen.
Tegenwoordig is er het zogeheten ‘free for-
mat recognition’, oftewel vrijevormherken-
ning. Hierdoor is het mogelijk dat bij elke
factuur, ongeacht de lay-out, de benodigde
waarden kunnen worden herkend. Dit is een
grote doorbraak geweest in de OCR-techno-
logie voor factuurherkenning, want als een
bedrijf bijvoorbeeld meer dan duizend lever-
anciers had, hoefde men niet meer duizend
templates te definiëren en te onderhouden.

DIGITAAL OPSLAAN

Als een factuur is gescand en de velden zijn
gelezen, dan dienen deze te worden opgesla-
gen op een zodanige manier dat de elektro-
nische factuur niet wijzigbaar is, niet door
ongeautoriseerde mensen kan worden inge-
zien, maar wel snel kan worden gevonden
door mensen voor wie de factuur relevant is.

De techniek die hiervoor zorgdraagt heet
document management. Document-mana-
gementsoftware regelt wie welke factuur
mag zien en bevat diverse mechanismen aan
de hand waarvan een factuur kan worden
teruggevonden. Een van die manieren is aan
de hand van de gelezen waarden uit stap 2
(ook wel ‘indexwaarden’ genoemd). Deze
waarden kunnen eventueel (automatisch)
zijn aangevuld met waarden uit uw eigen
systemen zoals naw-gegevens.
Voor facturen is het van belang dat ze, wil er
een bepaalde mate van rechtszekerheid aan
worden ontleend, niet wijzigbaar zijn en dat
de opslag plaatsvindt op éénmaal beschrijf-
bare media zoals cr-rom, dvd en optical
jukebox discs.

DOORSLUIZEN

Tegelijkertijd met het opslaan van de veld-
waarden en de gescande factuur worden de
veldwaarden ook ingevuld in een boekings-
scherm.Tevens is vanuit het boekingsscherm
de bijbehorende factuur met een muisklik op
te vragen. De medewerker van de admi-
nistratie hoeft dus niet meer de waarden van
een factuur over te typen, maar alleen even-
tueel ontbrekende waarden aan te vullen. En
facturen raken nooit meer zoek.

AUTOMATISCH ROUTEREN

Wat na deze vier stappen nog kan worden
geoptimaliseerd, is het factuurverwerkings-
proces op zich. De software is in staat om
langs een van tevoren gedefinieerde route
een bepaalde factuur te laten verwerken. Op
basis van de gelezen waarden uit stap 2
(eventueel aangevuld met waarden uit het
eigen systeem), kan worden bepaald welke
voorkeurbehandelaar deze factuur moet
behandelen en zelfs welke budgethouder de
factuur moet goedkeuren.
Dit mechanisme werkt op basis van work-
flowmanagement-software. Van tevoren
wordt het proces vastgelegd in het systeem.
Dit kan door middel van het simpelweg
tekenen van het proces in de bijbehorende
ontwerptool (zie figuur 1).
Daarna worden aan de verschillende proces-
stappen mensen gekoppeld, die deze stap
mogen uitvoeren. Iedere medewerker uit het
proces krijgt de beschikking over een inbox,Figuur 1.Versimpelde workflow voor factuurverwerking
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te vergelijken met een e-mail-inbox. In deze
inbox verschijnen echter alleen maar e-mails
met taken. Als zo’n taak wordt geopend,
wordt automatisch de factuur getoond,
inclusief het bijbehorende scherm van het
boekhoudpakket. Als een medewerker klaar
is met zijn of haar werk, wordt de stap afge-
sloten en wordt het werk automatisch door-
gezet naar de volgende medewerker in het
proces.
Het grote voordeel hiervan is dat de factuur
altijd de juiste route volgt door de organisa-
tie. Hij raakt niet zoek en wordt altijd correct
afgehandeld. De meeste softwareprogram-
ma’s hebben zelfs een mechanisme voor het
definiëren van deadlines. Dit betekent dat
indien een factuur te lang bij een medewer-
ker blijft ‘liggen’, hier melding van wordt
gedaan aan of de persoon zelf, of zijn of haar

manager. Dit kan naar keuze worden inge-
steld (zie figuur 2).

TERUGVERDIENTIJD

Het in dit artikel beschreven systeem lijkt
nogal omvangrijk en kostbaar. Maar dat is
niet altijd waar. Tegenwoordig zijn er op de
markt diverse leveranciers die alle bovenge-
noemde functionaliteiten aanbieden voor
een investeringsbedrag beginnende bij
slechts 25.000 euro. De investering kan ech-
ter oplopen tot zo’n 100.000 euro of meer.
Voor organisaties die op jaarbasis minder
dan 10.000 facturen verwerken, en dit met
twee medewerkers doen, is de ondergrens
van de investering vaak al te veel.
Het verwerken op zich is immers al redelijk
‘goedkoop’. Maar organisaties die bijvoor-
beeld 40.000 of meer facturen per jaar ver-

SAMENVATTING

In dit artikel is in vogelvlucht weergegeven

hoe factuurverwerking geautomatiseerd kan

plaatsvinden. Het is duidelijk dat investering

in een dergelijke oplossing voor veel bedrij-

ven besparingen met zich meebrengt, maar

het blijft raadzaam eerst per organisatie een

business case te bepalen om te beoordelen

wat de uiteindelijke terugverdientijd en

besparing kan zijn.

Daarnaast is het aan te bevelen, alvorens een

leverancier te benaderen, een eigen pakket

van eisen en wensen op te stellen, waaraan

de software moet voldoen en te bepalen wie

vanuit de organisatie betrokken zal worden

bij de implementatie.

Bij elektronische verwerking van binnenkomende facturen kunnen ze niet 

meer zoekraken en worden ze altijd correct afgehandeld.
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werken en vaak meer dan vier mensen op de
crediteurenadministratie hebben zitten,

kunnen aanzienlijk besparen in aantallen
fte’s.

Onderzoek door ons kantoor onder een aan-
tal gebruikers van deze oplossingen heeft
uitgewezen dat de gemiddelde terugverdien-
tijd, gebaseerd op louter fte-besparing, zo
rond de zeven tot negen maanden ligt, na
volledige ingebruikname van het systeem. Er
zijn echter factoren die de terugverdientijd
negatief beïnvloeden:
- complexe workflow voor factuurverwer-

king;
- geen interne consensus over hoe het pro-

ces moet verlopen en moet worden inge-
richt;

- complexe integratie met de financiële
applicatie door bijvoorbeeld verouderde
financiële software of maatwerk;

- te grote investering in scanhardware en
andere ICT-benodigdheden;

- verkeerde keuze scansoftware.

Zogenoemde kostendrijvers zijn:
- aanschafkosten soft- en hardware;
- beheerkosten op jaarbasis;
- implementatiekosten;
- scholingskosten voor medewerkers en

beheerders.

advertentie

Figuur 2. Na het openen van een item uit de werk-inbox wordt de factuur 

en het bijbehorende boekingsscherm getoond


