Bekijk deze e-mail in uw browser.

Tip 6. Additionele kosten op een inkooporderfactuur
Bij het matchen van facturen komt het vaak voor dat extra kosten op een factuur niet bekend zijn
in de inkooporder. Het gaat daarbij veelal om vrachtkosten. Het gevolg is dat een factuur niet
automatisch matcht met de inkooporder, waardoor de factuur alsnog handmatig gematcht moet
worden.

Additionele kosten herkennen
In het proces is het nu mogelijk om de additionele kosten (in onderstaand voorbeeld vrachtkosten)
tijdens het scan & herken proces mee te geven met de factuur. De extra kosten worden dan
meegenomen tijdens het matchingsproces.
In Easy Invoice zijn deze extra kosten als veld beschikbaar op de kopgegevens van de factuur:

Automatisch matchen
In het matchingsproces zullen deze vrachtkosten in mindering worden gebracht op het te matchen
factuurbedrag. In dit voorbeeld wordt er dus niet gematcht op een factuurbedrag van €522,- maar
op de factuurwaarde min de vrachtkosten, dus €512,-. Tijdens het matchingsproces wordt de
factuur nu automatisch gematcht tegen een orderwaarde van € 512,-. De overige kosten
(vrachtkosten) worden automatisch geboekt op een specifiek in te stellen coderingsregel
(grootboek etc.).
Belangrijk om te weten: het is mogelijk om een tolerantie in te stellen op het bedrag wat als
additionele kosten automatisch geboekt mag worden.  

Let op: de mogelijkheid hiervoor kan per configuratie verschillen. Om hier gebruik van te maken
dient deze functionaliteit geconfigureerd te worden. Mocht u interesse hebben, neemt u gerust
contact op met uw accountmanager.
Heeft u nog een andere vraag? In onze Academy staan verschillende handige instructievideo’s en
andere Tips & Tricks die wellicht antwoord kunnen geven op uw vraag.
Veel succes!
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