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E-mail handler 
 

Werk je op de financiële administratie dan is het best een klus om alle inkomende E-mail 

berichten te bewerken zodat ze (automatisch) kunnen worden verwerkt met bijvoorbeeld een 

OCR of Workflow oplossing. De E-mail handler kijkt naar de mailbox waar je leveranciers de 

facturen naartoe sturen, (jouw inbox “inkomende facturen”). Op basis van slimme logica 

bewerkt en sorteert de E-mail handler de ontvangen mail (bijvoorbeeld combineren of 

splitsen bijlagen of  apart houden van herinneringen/mailberichten die geen facturen zijn). 

Hierdoor kunnen facturen die je per mail ontvangt volledig automatisch worden verwerkt. 

 

Veelgestelde vragen  
 

Werkt het ook indien ik per administratie een inbox heb aangemaakt met inkomende 

facturen? 

Ja ook dan kun je de E-mail handler inzetten en heb je een licentie/configuratie per 

mailadres nodig. 

 

Controleert het systeem ook op dubbel ontvangen factuur? 

Dit is geen functie van de E-mail handler binnen de WhiteVision oplossingen wordt dit wel 

gedaan! 

 

Werkt het systeem op basis van OCR herkenning? 

De facturen worden niet ge-ocr-ed door de E-mail handler, daarvoor heb je een aanvullende 

OCR oplossing nodig, bijvoorbeeld WhiteVision SMART OCR. 

 

Kunnen er meerdere gebruikers worden aangemaakt? 

Voor de E-mail handler is het mogelijk. Indien meerdere personen dit willen gebruiken 

adviseren we een multi-user licentie aan te schaffen.  

 

Kan ik de E-mail handler zelf configureren of heb ik een consultant van WhiteVision nodig? 

De E-mail handler laat zich eenvoudig configureren en werkt op een soortgelijke manier als 

het koppelen van je mailbox aan bijvoorbeeld je smartphone. Je hebt alleen de inlog 

gegevens van je Outlook/Exchange omgeving nodig. Indien je hulp nodig hebt kan één van 

onze collega’s je telefonisch helpen, je betaald dan een vaste fee van € 195,- per mailadres. 

 

Wat doet het systeem met de originele E-mail berichten 

De originele berichten worden altijd bewaard in een archiefmap.  

 

Hoe snel is het systeem? 

De verwerking van je mailberichten gaat continue op de achtergrond door. Je hoeft er dus 

niet op de wachten. De snelheid is afhankelijk van de drukte en je internet verbinding. 
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Kan ik de E-mail handler gebruiken in combinatie met de OCR in de Cloud?  

Ja dat is mogelijk, je hebt dan ook de nieuwste versie van de Cloud Exchange nodig waarmee 

je ook een mailbox mee uit kunt lezen. Als je meerdere mailadressen uit wilt lezen kan je ook 

de WhiteVision Basis aanschaffen. 

 

Ik heb al een oplossing om mijn  inkomende facturen te verwerken maar destijds niet 

gekozen voor WhiteVision. Kan ik de E-mail handler dan wel inzetten? 

Ja hoor, de E-mail handler kan binnen ieder systeem worden ingezet en is eenvoudig te 

configureren.  

 

Verwerkt het systeem ook XML bijlagen? 

Op dit moment worden alleen bijlagen van het type PDF, JPEG, TIFF, PNG verwerkt, alle 

andere type bijlagen worden genegeerd, uiteraard blijven ze wel bestaan in de gearchiveerde 

mail. Voor de classificatie kijkt het systeem dus alleen maar naar PDF, JPEG, TIFF, PNG 

bestanden. Indien er een JPEG of PNG in de handtekening zit wordt deze wel genegeerd. 

 

In welke volgorde worden de documenten verwerkt? 

De volgorde wordt door het systeem niet aangepast. Indien je bijlagen combineert, zet het 

systeem de eerste bijlage bovenaan en de rest op volgorde er achteraan.  

 

Wat gebeurd er in het geval van een fout 

Indien er zich een fout voordoet, wordt de factuur niet ter verwerking aangeboden maar 

verplaatst naar de map Archief. Tevens wordt er een kopie gestuurd naar het mail-adres van 

de gebruiker die het contact is volgens de licentie. 

 

Wat als er een factuur verkeerd geclassificeerd is? 

Indien je de factuur aan het boeken bent en je merkt dat een factuur niet juist is verwerkt dan 

kun je naar je archief in je mailbox gaan en daar de factuur opzoeken. Sleep hem vervolgens 

in de juiste classificatie-map en de volgende keer dat je een factuur van deze afzender 

ontvangt wordt hij volgens deze classificatie verwerkt. 
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