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From: Easy Systems Servicecenter <support@easysystems.nl> Subject: Easy Academy: Tip 11. Met OCR rapportages de factuurherkenning verbeteren

Bekijk deze e-mail in uw browser.

Tip 3. Met OCR rapportages de factuurherkenning verbeteren

De OCR rapportages in Easy Invoice worden gebruikt om te bepalen voor welke crediteuren de 
herkenning laag is. Wanneer dit het geval is dan kunt u een template aanmaken om de herkenning 
van deze crediteur te verbeteren.

Om deze rapportages op te roepen, gaat u in het menu naar 'Rapportages' en kiest u voor 'Standaard 
overzichten'. Vervolgens hee� u twee op es: 'OCR: Analyse OCR herkenning per crediteur in 
aantallen' en 'OCR: Analyse OCR herkenning per crediteur in percentages'. 

Omdat percentages een duidelijk beeld geven en daarnaast het meest gebruikt wordt, leggen we
hieronder uit hoe u deze func�onaliteit toepast.

OCR: Analyse OCR herkenning per crediteur in percentages
Om de rapportage overzichtelijk en actueel te houden, gee� u aan over welke periode u een
rapportage wilt hebben. Zo kunt u ook na het aanmaken/aanpassen van een template in de gaten
houden of het herkenningspercentage gestegen is.

Op�oneel kan ook per crediteur gerapporteerd worden. Als u alle crediteuren wilt bekijken, laat dit
veld dan leeg.
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De gegevens die u te zien krijgt
In de rapportage zijn de volgende gegevens te zien. Per crediteur wordt aangegeven hoeveel
facturen in die periode zijn ingelezen en het percentage van de correct herkende factuurgegevens.
Hierbij geldt: hoe lager het percentage, hoe slechter de herkenning. (Klik op de a�eelding om deze
in ware groo�e te bekijken).

Bonus �p: Nog meer �jd besparen?
Kijk naar de crediteuren die bijna op 100 procent zi�en. Met een template kunt u deze ook naar 100
procent herkenning krijgen en toevoegen aan de black box om het OCR proces helemaal te
automa�seren en op die manier nog meer �jd te besparen. 

Hee� u nog een andere vraag? In onze kennisbank staan verschillende handige instruc�evideo’s en
andere Tips & Tricks die wellicht antwoord kunnen geven op uw vraag.

Veel succes!
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