
Kennissessie: Vernieuwingen in ImageCapture versie 8

Facturen in een handomdraai verwerken? In deze kennissessie 
nemen wij je mee langs de vernieuwingen in Scan Sys 
ImageCapture versie 8. Dit document geeft een uitgebreid beeld 
van de vernieuwingen in ImageCapture versie 8.
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Facturen verwerken in een 
handomdraai
Organisaties zijn onnodig veel tijd kwijt aan 
het afhandelen en verwerken van facturen. 
De slimme scan en herken software van Scan 
Sys (ImageCapture) geeft grip op de gehele 
facturenstroom. In versie 8 introduceert Scan 
Sys vernieuwingen om nóg makkelijker facturen 
te verwerken. Met standaard rapportage 
mogelijkheden via Sumatra én uitgebreide 
workflow functionaliteiten. 

De vernieuwingen in Scan Sys
ImageCapture versie 8
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Vernieuwingen in ImageCapture 
versie 8

Scan Sys ImageCapture versie 8 brengt vernieuwingen 
met zich mee om makkelijker facturen te verwerken. 

Verschillen met vorige versies
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Archief

Workflow

Rapportage

In de nieuwe versie is het mogelijk om al de verwerkte 
digitale documenten direct vanuit het archief op te 
vragen. Hierbij kan je de toegang op basis van rollen 
en rechten inregelen, zodat de juiste collega’s toegang 
hebben tot de juiste documenten.

Binnen ImageCapture is er een nieuwe reporting 
module die tot op detailniveau inzicht geeft in het 
factuurverwerkingsproces. Krijg inzicht in de snelheid 
van verwerking, openstaande of afwijkende  facturen 
en managementinformatie als besteding per leverancier, 
kosten per periode of eventuele bottlenecks in het 
fiatteringsproces.

Met de nieuwe workflow functionaliteiten laat je het 
beoordelingsproces van facturen efficiënt verlopen. 
Integreer het goedkeuringsproces en vind de optimale 
route van de factuurverwerking. 
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• Verbetering herkenning IBAN en BTW nummers NL en BE
• Web Client ondersteunt het gebruik op tablets
• Client Service volledig vernieuwd

• Herkenning van IBAN en BTW nummers van meer landen 
(o.a. Turkije en Noorwegen)

• Meer functionaliteit XML/UBL verwerken en creëren
• Dashboard met overzicht van te verwerken documenten
• Kalender en/of klok voor datum- en tijdvelden

• Import job vernieuwd
• Handmatig separeren of corrigeren van automatisch ge-

importeerde documenten
• Web cliënt vernieuwd
• Web cliënt interactieve OCR



Het factuurverwerkingsproces in Scan Sys ImageCapture 
versie 8 is uitgebreid met waardevolle uitbreidingen. Een 
factuurverwerking in versie 8 bestaat uit de volgende 
stappen:

In deze stap komt er een actie bij de geselecteerde 
fiatteur te liggen. Deze fiatteur moet de factuur 
goedkeuren of afkeuren en kan de volgende acties 
uitvoeren:
• Vraag stellen over factuur
• Delegeren van de factuur
• Waarnemen bij afwezigheid
• Factuur overslaan

2. Actie van fiatteur

1. Selectie en beoordeling
De relevante mensen in je organisatie (zoals 
beleidsmakers) moeten op de hoogte zijn van de nieuwe 
privacyregels. Zij moeten inschatten wat de impact 
van de AVG is op de huidige processen, diensten en 
goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de 
AVG te voldoen. 

Na de actie van de fiatteur volgt de factuur de door jouw 
bedrijf gedefinieerde workflow binnen ImageCapture. 
De factuur kan doorgaan naar de volgende fiatteur of 
goedgekeurd worden voor betaling, afhankelijk van de 
workflow. 

3. Vervolg door workflow

Na het fiatteringsproces zijn de documenten altijd 
opvraagbaar in het digitaal archief. Daarnaast 
krijg je in de reporting module de mogelijkheid om 
managementrapportages in te zien over processen, 
leveranciers, kosten en bestedingen. 

4. Archief en reporting

Factuurverwerking in 
ImageCapture versie 8
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Real-time Sumatra rapportage 
integratie

Met Sumatra Rapportage software krijg je inzicht in de 
cruciale data binnen jouw bedrijf. Binnen ImageCapture krijg 
je vanaf versie 8 toegang tot verschillende dashboards om 
controle te krijgen op al je facturen. Naast deze integratie 
biedt Sumatra verschillende dashboards die inzicht geven in 
de belangrijkste informatie uit Exact en Scan Sys:

• KPI dashboard met de voor jou belangrijkste informatie
• Budget & realisatie per project of projectleider
• Financieel overzicht met omzet, winst- en verlies en balans
• Op maat gemaakte dashboards voor jouw organisatie

In ImageCapture krijg je uitgebreide rapportage 
mogelijkheden op onder andere: soort factuur (pdf, UBL of 
gescand), doorlooptijden verwerking, fiattering en stagnaties 
in het verwerkingsproces. Zo ben je altijd op de hoogte van 
de voortgang van het factureringsproces.

In deze rapportage krijg je direct inzicht in het budget en de 
realisatie per grootboekrekening. In één oogopslag weet je 
gelijk wat de realisatie ten opzichte van het budget is. Per 
grootboekrekening kan je verder inzoomen op de specifieke 
facturen die op die grootboekrekening zijn geboekt. 

Budget en realisatie Uitgebreide rapportage
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Budget & realisatie dashboard per grootboekrekening Sales dashboard met overzichten van omzetten en de verkooppijplijn
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Lees meer Volg ons
Scan Sys >>

Sumatra Software >>

Exact voor Financiën >>

Over ons
Bij ComputerPlan zit het oplossen van ICT en ERP problemen in ons bloed. Met meer dan 
35 jaar aan kennis en kunde excelleren wij in het vakmanschap dat bedrijfsprocessen 
optimaliseren heet. Wij creëren strategische voordelen op het gebied van ICT en ERP voor 
bedrijven in het MKB. Dit doen wij door als ICT en ERP kennispartner te fungeren die altijd 
de beste oplossing biedt met de juiste aanvullende dienstverlening. Het is onze missie om 
trots te zijn op alles wat we doen: trots op onze klanten, ons personeel en onze projecten. 

Onze aanpakICT diensten In-house supportExact Software
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