
Uw facturen direct gekoppeld aan

Exact Online

f



Inkoopfacturen stempelen, 

inboeken, rondzenden en archiveren. 

Met ImageCapture behoort dat nu 

tot het verleden.

Iedere organisatie kent het tijdrovende proces. Inkoopfacturen 

stempelen, inboeken, rondzenden en archiveren. 

Facturen blijven liggen op bureaus of raken kwijt. Met ImageCapture 

behoort dat nu tot het verleden. 

ImageCapture is fl exibel toepasbare scan software. Het scant 

uiteenlopende documenten als inkoopfacturen, pakbonnen, 

orderbevestigingen en urenbriefjes. De OCR herkenning

maakt geautomatiseerde verwerking mogelijk. Zo kunnen inkoop- 

en omzetfacturen direct worden gekoppeld aan boekingen in Exact 

Online.

Een e-mailbericht attendeert een budgethouder of klant automatisch 

op nieuwe facturen, welke u direct in Exact Online kunt opvragen. Na 

verwerking verschijnen deze automatisch op de mutatie overzichten 

en kunnen gescande facturen als bijlage van de boeking direct worden 

geopend.

 

Met ImageCapture loopt uw factuurstroom geen enkele vertraging 

meer op en raken uw facturen nooit meer kwijt.

Van inkoopfactuur naar 

geautomatiseerde verwerking 

en elektronische archivering

Directe koppeling 

met Exact Online



Directe verwerking 

van door cliënten 

aangeleverde 

facturen

Omzetfacturen, 

geautomatiseerde 

verwerking

Inkoopfacturen, 

geautomatiseerde 

verwerking

Elk bedrijf heeft te maken met het boeken van inkoopfacturen. 

Het inboeken en controleren van deze facturen kost veel tijd. Door 

ImageCapture for Documents uit te breiden met de Invoice class 

module kunt u deze facturen scannen, geautomatiseerd inlezen, 

waarna op basis van een tegenrekening uit Exact Online automatisch 

een boekingsvoorstel wordt gedaan.

Door de directe koppeling met Exact Online kunt u de boekingsregels 

hierbij verbijzonderen met kostenplaatsen, -soorten en overige 

rubrieken.

Vervolgens worden de facturen geconverteerd naar een volledig 

doorzoekbaar formaat, voorzien van een elektronische blokstempel en 

direct als boeking aangemaakt in Exact Online.

Naast door cliënten aangeleverde inkoopfacturen, hebben Accountants 

en Administratie kantoren vaak te maken met het handmatig moeten 

verwerken van omzetfacturen.

Ook deze facturen kunnen op dezelfde wijze geautomatiseerd worden 

verwerkt met ImageCapture for Invoices.

Het door cliënten laten scannen van hun inkoop-, en omzet facturen 

levert u een direct voordeel op van het niet langer hoeven te scannen 

van aangeleverde documenten en uw cliënten besparing op hun porto 

kosten.

Combineer deze aanpak met ImageCapture for Invoices en 

binnenkomende mailberichten kunnen automatisch worden ontdaan 

van factuur bijlagen, ingelezen en verder geautomatiseerd verwerkt. 

Voordeel voor u en voor uw cliënt!
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• Batchmatig scannen via separate scanner of copier 
met scan to fi le optie

• Automatische beeldverbetering

• Elektronisch blokstempel

• Gescande facturen doorzoekbaar op volledige tekst

• Gescande facturen en overige documenten direct 
gekoppeld aan Exact Online

• Inzetbaar voor andere toepassingen

• Batch scanning en directe import van digitale 
facturen

• Geautomatiseerd inlezen van inkoop en omzet 
facturen met boekingsvoorstel

• Volledige controle op juistheid van mutaties

Document Class

• Flexibel verwerken van ongestructureerde 

documenten

• Batchmatig scannen en importeren

• Handmatig en geautomatiseerd indexeren

• (interactieve) OCR herkenning

• BARCODE herkenning

• Gebruik van vrije invoervelden

• Gebruik van (ODBC) tabellen

• Gebruik van auto increment velden

• Volledige controle op data invoer

• Image enhancement

• Image annotatie

• Export naar doorzoekbaar PDF, TIFF, JPG, 

PNG,HTML, ASCII, XML en WORD formaat

• Dynamisch creëren van 

bestandsbenamingen en directory 

structuren

• Exportfuncties naar ODBC en OLEDB 

compliant databases

• Export functies naar Outlook (Express), 

Groupwise en SMTP mail clients

• Export functies naar FTP servers 

• Export functies naar Exact Globe, Exact 

Online, Exact Financials  en Exact Synergy

• Uitvoerige scripting en programmeer 

functies

• Stand alone en multi user confi gureerbaar

• Ondersteuning van alle gangbare scanners 

en multifunctionals met scan to fi le optie

Invoice Class
• Automatische identifi catie van crediteur of 

debiteur

• OCR herkenning op vaste en variabele 

posities

• Coderen van kosten regels en invoer van 

extra informatie

• Directe validatie op stamtabellen uit 

Exact Online

• Gecertifi ceerde export naar Exact Online

De voordelen van 
werken met Document Class

De voordelen van 
werken met Invoice Class

• Exact Globe
• Exact Financials
• Exact Financials Enterprise
• Exact Online

• Exact Synergy
• Exact Synergy Enterprise

Koppelingen met Exact Software


