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Met IFA automatiseert u de facturenstroom; inkoopfacturen 
worden bij binnenkomst ingescand en op basis van een vooraf 
gedefi nieerde workfl ow ter goedkeuring aangeboden aan de 
budgetverantwoordelijke of de projectleider. De in AccountView 
vastgelegde regels zorgen ervoor dat de factuur altijd terecht-
komt bij en goedgekeurd 
wordt door de juiste perso-
nen. Achteraf is ook precies 
te zien wie op  elk tijdstip 
akkoord heeft gegeven voor 
de kosten. 

In het overzichtsvenster ziet 
de gebruiker direct de te 
autoriseren factuur. De fac-
tuur kan worden goed- of 
afgekeurd of kan aan een 
collega ter controle worden 
aangeboden.

Geautomatiseerde factuurinvoer
Na ontvangst worden de facturen ingescand. De software haalt 
daarbij automatisch gegevens uit de factuur, zoals de crediteur, 
het totaalbedrag en de factuurdatum. Deze informatie wordt di-
rect gebruikt om het document te registreren. Hierdoor is uw 
boekhouding altijd compleet en actueel en boekt u veel tijdwinst 
op het registreren van de inkomende facturen.

Facturen vlot accorderen door de juiste persoon
Door de vooraf vastgestelde workfl ow komen facturen direct bij 
de juiste persoon terecht. Zo heeft de budgetverantwoordelijke 
of projectleider direct inzicht in wie de factuur vóór hem heeft 
behandeld en wie deze eventueel nog na hem dient te accor-
deren. De factuur zelf is als digitaal document beschikbaar en 
kan meteen op juistheid beoordeeld worden. Uw medewerkers 
kunnen de facturen sneller en gemakkelijker accorderen en uw 
administratie is altijd up-to-date.

Wilt u uw facturen sneller verwerken en meer grip krijgen op uw kosten? Maak dan 
kennis met Inkomende Facturenautorisatie (IFA), de ideale oplossing voor het 

elektronisch verwerken van uw facturenstroom.

Voor iedereen 
die inkomende

facturen op 
e�  ciënte wijze

wil laten 
autoriseren en

verwerken.

Duidelijk overzicht
Laat AccountView bij het verwerken van uw 
boeking openstaande posten opsplitsen in deel-
posten. Hierbij krijgen alle posten hetzelfde fac-
tuurnummer, maar ontvangen de geblokkeerde 
delen een letter: “G” voor G-rekening, “L” voor 
Belastingdienst en “U” voor UWV. Verwerk de 
betaling van deze deelposten afzonderlijk en ge-
bruik de openstaande postenlijst om precies te 
zien welke deelposten zijn betaald en welke nog 
openstaan.

Uw voordeel
Aanzienlijke tijdbesparing door de snelle en  
automatische afhandeling van transacties 
rondom geblokkeerde rekeningen, zowel 
in uw fi nanciële als in uw handels- en 
projectadministratie.
Volledige integratie met AccountView en  
de modules Automatische betalingen en 
Inlezen bankmutaties, waardoor u fouten 
voorkomt en u uw G-rekening maximaal 
kunt aanspreken.
Perfecte aansluiting met branche- 
oplossingen, doordat de module samen met 
branche-specialisten is ontwikkeld.
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Uitbreidingsmodules
U kunt G-rekening uitbreiden met modules voor 
telebankieren zoals Inlezen bankmutaties en Auto-
matische betalingen.

Kosten
U investeert € 495,- voor G-rekening.
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Wilt u snel en foutloos 
boekingen over uw 
holding en dochteron-
derneming verdelen? 
Met de module Inter-
companyboekingen 
kunt u op basis van 
vaste verdeelsleutels 
rekeningcourantboe-
kingen aanmaken, waarin u aangeeft welk percentage wordt 
doorbelast naar welke dochteronderneming.

Kost het u veel tijd om de huurfactuur voor de bedrijfspanden van 
al uw dochterbedrijven in te voeren? Met de module Intercompa-
nyboekingen maakt u rekening-courantboekingen automatisch 
en snel aan in de geselecteerde holdingadministratie. Bovendien 
worden de rekening-courantboekingen altijd aangemaakt in het-
zelfde memoriaaldagboek en worden steeds dezelfde rekeningen 
gebruikt.

Vaste verdeelsleutels
Maak rekening-courantboekingen aan op basis van vaste verdeel-
sleutels, waarin u aangeeft welk percentage wordt doorbelast 
naar welke dochteronderneming. Verdeel zo de kosten die u als 
holding voor uw dochterondernemingen betaalt, automatisch 
naar rato of volledig door naar uw dochterondernemingen.

Automatische verwerking
Kies per boeking welke verdeelsleutel u wilt gebruiken. Of laat Ac-
countView automatisch de doorverdeling verzorgen door vooraf 
verdeelsleutels aan grootboekrekeningen te koppelen. Koppel bij-
voorbeeld de verdeelsleutel voor het verdelen van uw huurkosten 
over uw dochterondernemingen aan de rekening Huur, waarna u 
bij het invoeren van nieuwe huurfacturen op deze rekening geen 
aanvullende handeling hoeft te verrichten. Wijzig bovendien 
handmatig uw verdeelsleutels als u dat achteraf nog wilt.

Wilt u de rekening-courantboekingen tussen uw holding en dochterondernemingen 
automatisch genereren om tijd te besparen op de invoer en controle? 

Kies dan voor de module Intercompanyboekingen.

Voor iedereen 
die rekening-

courantboekingen
tussen 

verschillende
administraties 
wil aanmaken.

Elektronisch archief inkoopfacturen
Ingescande facturen worden direct opgeslagen 
en geregistreerd in één systeem. Zo worden dub-
bele opslag en fouten voorkomen. U kunt als ge-
bruiker altijd uw archief raadplegen om facturen 
op te vragen of per e-mail te verzenden. Ook zijn 
de ingescande facturen in AccountView vanuit 
de dagboekbladzijde op te vragen. 

Altijd beschikbaar
Met IFA is alle informatie over inkomende fac-
turen altijd beschikbaar. Autorisatiemedewerkers 
hebben altijd inzicht in de te accorderen inkoop-
facturen en de fi nancieel verantwoordelijke in 
alle inkoopfacturen, zowel de goedgekeurde als 
nog in behandeling zijnde exemplaren.

Volledige integratie
IFA is geïntegreerd met de fi nanciële- en even-
tueel de projectadministratie van AccountView. 
Hierdoor zijn alle gegevens beschikbaar in één 
geïntegreerd systeem. De geautoriseerde in-
koopfacturen worden met één druk op de knop 
doorgeboekt zodat ze betaalbaar gesteld kun-
nen worden. 

Uw voordeel
Zoekraken van facturen behoort tot de  
verleden tijd.
Vlotte fi attering door de juiste personen  
door vooraf vastgestelde workfl ow.
Altijd inzicht in de kosten, ook in kosten  
die nog niet zijn afgehandeld binnen de 
organisatie.
Managementrapportage wordt  
betrouwbaarder en daardoor waardevoller.
Liquiditeitsverbetering. Inkoopfacturen  
worden sneller geboekt waardoor de BTW in 
de juiste periode wordt teruggevraagd.
Na fi attering worden de facturen direct  
fi nancieel afgewerkt in de fi nanciële- en de 
projectadministratie.
Door de fi atteringsprocedure krijgen  
spookfacturen geen kans.

Kosten
U investeert € 2.975,- voor IFA Work� ow en 
€ 2.975,- voor IFA Scanning (inclusief 3 medewer-
kers). Aanvullende IFA Scanning medewerkers 
kosten € 250,- per medewerker. Daarnaast wordt 
per autorisatiemedewerker € 12,50 per maand in 
rekening gebracht (dit met een minimum van 5 
medewerkers).
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