EFFICIËNTER WERKEN
MET SCAN & HERKEN

www.exactonline.nl
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EXACT ONLINE SCAN & HERKEN

Online boekhouden met
Exact Online wordt nog
makkelijker met Scan &
Herken

Scan voortaan uw facturen 100% nauwkeurig in waarna ze
automatisch klaargezet worden als een voorgestelde boeking.
Iedere scan wordt opgeslagen in Exact Online. U bouwt dus
automatisch een online dossier op.

Ook benieuwd hoeveel meer voordeel Scan & Herken biedt
ten opzichte van andere scanpartners? Lees snel verder.
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MAKKELIJK
UPLOADEN

Facturen of documenten uploaden met Scan &
Herken is heel makkelijk voor u en uw klanten,
gewoon binnen Exact Online of met de smartphone of tablet. Heeft u klanten die werken met
Exact Online Starter? Ook zij kunnen aan de slag
met Scan & Herken. Scheelt een hoop tijd voor u
beiden.
Het is ook mogelijk om de scans per e-mail te
versturen naar de Digitale brievenbus in Exact
Online. Op deze manier wordt het document direct
geüpload in het systeem. Het spreekt voor zich
dat je makkelijk kunt controleren welke documenten zijn geüpload. Dat voorkomt dubbel werk.
Deze makkelijke manieren van uploaden kan alleen
Scan & Herken u bieden.
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VERSCHILLENDE
FACTUREN
HERKENNEN IN 1
BESTAND

Scan & Herken verwerkt en herkent verschillende
facturen zelfs als ze in 1 bestand zijn geüpload.
U hoeft dus geen verschillende PDF’s aan te maken
per factuur of tussenbladen te gebruiken bij het
inscannen van meerdere pagina’s.
Dit in tegenstelling tot andere scanpartners,
waarbij u wel dergelijke toeren moet uithalen.
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VOLLEDIG
GEÏNTEGREERD

Met Scan & Herken kunt u rechtstreeks scans in
Exact Online invoeren. Dat is erg handig want
andere scanpartners laten u werken via andere
programma’s als boekingsscherm en voorportaal
van Exact Online. Met Scan & Herken is dat gedoe
verleden tijd.
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100%
NAUWKEURIG

Nieuwe relaties worden automatisch aangemaakt
als een factuur voor de eerste keer wordt ingeboekt via de digitale brievenbus. Hierna werkt ook
voor deze relaties de 100% herkenning van Scan
& Herken.

Veel scanbedrijven hebben moeite met herkenning van de ingevoerde scans. Dit kost vaak extra
tijd voor medewerkers die ontbrekende gegevens
met de hand aan moeten vullen.

Om het nog makkelijker te maken, kunnen klanten
die Exact Online Starter gebruiken rechtstreeks
scans doorsturen. Deze worden automatisch
opgeslagen in de administratie via Exact Online.
Pas na handmatige goedkeuring worden voorgestelde boekingen daadwerkelijk verwerkt.

Scan & Herken streeft naar naar 100% nauwkeurigheid, zodat gebruikers niets meer hoeven
aan te vullen. Facturen kunnen rechtstreeks
worden verstuurd naar de digitale brievenbus.
Voor bestaande relaties wordt na 100% herkenning de factuur direct klaargezet als voorgestelde
boeking. Na akkoord is de boeking definitief.
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SCAN & HERKEN
HAALT U ER ZO
WEER UIT

Laten we eens een Return-On-Investment (ROI)
berekening doen. Een ervaren boekhouder verwerkt gemiddeld 40 facturen per uur. Het gaat dan
om volledige boekingen inclusief gegevens van
crediteuren, bedragen, factuurdatum, factuurnummer, betaalreferentie en een goede omschrijving in het grootboek. De laatste 2 items zijn het
meest tijdrovend bij handmatige verwerking.

Handmatig

Scan & Herken

00:00:96
sec.

00:00:12
sec.
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Met Scan & Herken worden alle gegevens automatisch verwerkt tot een voorgestelde boeking. Vanwege de 100% herkenning worden alle
gegevens al ingevoerd op basis van de bekende
stamgegevens per leverancier of klant. Alleen de
omschrijving in het grootboek moet u zelf doen.
Op die manier kunt u het veel makkelijker herkennen. Uit performancetests blijkt dat het bevestigen van een boekingsvoorstel gemiddeld slechts
12 seconden kost. Uit een simple ROI-berekening
blijkt al snel uw voordeel.
Op basis van een gemiddelde kostprijs (salariskosten, werkplek en overige overhead) van € 45,- per
uur kost het handmatig boeken van 300 facturen
8 uur, oftewel € 360,-.

Met Scan & Herken kost het boeken van 300
facturen slechts 1 uur, oftewel € 45,00. De kosten per scan zijn € 0,55, voor de 300 scans is dat
€ 165,-. De totale kosten voor het verwerken van
300 facturen zijn € 210,-. Dat is een besparing van
€ 150,-!

Voorbeeld:
bespaar € 150,op 300 facturen

9

EXACT ONLINE SCAN & HERKEN

CONTINUOUS
MONITORING

Een groot voordeel van Scan & Herken is dat de
volledige administratie online is in te zien. Alles is
snel terug te vinden. Via continuous monitoring
worden bovendien risicoanalyses uitgevoerd en
signalen afgegeven als eventuele fouten of opmerkelijke zaken worden geconstateerd. Alle relevante
documenten achter elke boeking kunt u vervolgens direct inzien en controleren.
Behalve continu inzicht levert dit ook een tijdsbesparing op van minimaal 20% bij het samenstellen van de jaarrekening.
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GA VANDAAG
NOG AAN DE
SLAG MET SCAN
& HERKEN

De voordelen van Scan & Herken op een rijtje:

Minder werk, meer gebruiksgemak.
100% nauwkeurig.
Digitaal dossier wordt automatisch opgebouwd.
Altijd de originele factuur bij de hand.
Scan & Herken staat al voor u klaar om te
gebruiken als u werkt met Exact Online.
Log in en activeer het vandaag nog.
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MEER WETEN?
Stuur een e-mail naar
info@exactonline.nl
of bel ons gratis op
0800 – 66 54 631

Exact
Molengraaffsingel 33
2629 JD Delft
Nederland
Tel: 0800 - 66 54 631
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Site: www.exactonline.nl
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