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Billing - de oplossing voor 
het automatiseren van 
verkoopfacturen 



DIESIS  |  2 

 
Met het automatiseren van het facturatieproces verhoogt u de 
efficiëntie en verlaagt u de kosten. Zo bespaart u niet alleen 
tijd maar dus ook geld. In dit stappenplan laten wij u de 
kenmerken van billing software zien en uit welke stappen 
geautomatiseerde factuurverwerking bestaat.  
 
Met onze Billing applicatie bieden wij u een hoogstaande standaard softwareoplossing met 
vele mogelijkheden. De software kan geheel naar eigen wens en afgestemd op uw 
bedrijfsprocessen ingericht en geconfigureerd worden. Dit maakt het een zeer geschikte 
oplossing voor organisaties met ingewikkelde financiële processen, met complexe 
facturatieprocessen waar sprake is van het verwerken van grote volumes en het toepassen 
van ingewikkelde en uitgebreide calculatiemethodes. De oplossing is in staat om informatie uit 
verschillende systemen te combineren en zo de juiste factuurregels op te stellen voor de juiste 
debiteur. 
 

• Een standaardoplossing maar zeer flexibel in te richten naar uw eigen wensen; 
• Zeer geschikt voor organisaties die te maken hebben met verschillende administraties, 

talen, valuta en karakters; 
• Billing is ‘systeem onafhankelijk’ en kan koppelen met verschillende ERP en/of 

boekhoudsystemen voor zowel import als export van data; 
• Zeer geschikt voor het verwerken van grote volumes aan orders/facturen in batches; 
• De software is in staat om zeer complexe rekenregels verwerken; 
• Kan orders en facturen geheel automatisch verwerken, maar biedt ook de mogelijkheid 

tot handmatige tussenstappen; 
• Er zijn verschillende rapportage mogelijkheden; 
• Het is mogelijk om tot ver in het proces een factuur aan te passen zonder dat daar 

meteen een creditfactuur voor aangemaakt hoeft te worden; 
• Beschikbaar zowel als on-premise als cloud variant. 
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Bespaar uren op uw 
uitgaande verkoopfacturen!   
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Allereerst wordt de benodigde data geïmporteerd. Billing is een software oplossing welke in 
staat is om data uit veel verschillende bronnen te importeren en combineren. Denk hierbij aan 
ERP systemen, financiële systemen, verschillende type databases, handmatige invoer etc. 
 

Bij het verzamelen van de data worden er relaties gelegd tussen de verschillende 
geïmporteerde gegevens, denk hierbij bijvoorbeeld aan het koppelen van de orderregels aan 
de juiste debiteuren. 
 

In deze stap stelt Billing de factuurregels op. De oplossing is in staat een grote hoeveelheid 
aan verschillende prijsberekeningen te verwerken. Een erg belangrijke functionaliteit wanneer 
u bijvoorbeeld te maken heeft met veel verschillende prijsafspraken en calculatiemethodes 
per klant. 
 

Na de het opstellen van de factuurregels worden de conceptfacturen opgesteld. Deze kunnen 
in het proces ten allen tijde aangepast worden. 
 

De conceptfacturen kunnen ter controle naar bepaalde medewerkers verstuurd worden. Dit 
kunnen facturen zijn boven een bepaald bedrag, door middel van een steekproef. Ook u kunt 
er voor kiezen om alle facturen te (laten) controleren of juist helemaal geen controle meer uit 
te voeren en alles volledig te automatiseren. Het inzetten van een workflow voor goedkeuring 
behoort tot de mogelijkheden. 
 

Na de goedkeuring worden de facturen verstuurd. Dit kan op verschillende manieren en kan 
ook op klantniveau specifiek ingesteld worden. 
 

Tot slot wordt er in het Billing proces automatisch een journaalboeking gemaakt in uw 
boekhoudsoftware. Onze Billing oplossing kan koppelen met een groot aantal verschillende 
systemen. 
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Over DIESIS 
Diesis levert diensten en oplossingen voor het optimaliseren van uw financiële administratieve 

processen. Wij beheren, ondersteunen en optimaliseren Unit4 Financials omgevingen. En 

bieden eigen aanvullende oplossingen voor Unit4 Financials die meerwaarde bieden aan de 

applicatie. Daarnaast is Diesis gespecialiseerd in het ERP onafhankelijk automatiseren en 

optimaliseren van het Order to Cash proces.  

Interessant? 
Wil je meer weten over xxx? 
Kijk op 4CEE.nl voor meer informatie. 
 
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden die 
wij te bieden hebben? Nodig ons uit voor 
een vrijblijvend gesprek 
 

Interessant? 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze Billing software? 
Kijk op Diesis.nl voor meer informatie. 
 
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden die 
wij te bieden hebben? Nodig ons uit voor 
een vrijblijvend gesprek 
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