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We vinden 
altijd een 
manier. 

In een zeer kort tijdsbestek hebben we op 

het gebied van inkoopfactuurverwerking een 

transitie zien plaatsvinden: papieren facturen 

hebben plaatsgemaakt voor digitale facturen, 

die doorgaans in de vorm van een mail met pdf-

bijlage binnenkomen. En inmiddels wil niemand 

inkomende facturen meer op de klassieke manier 

verwerken. Sterker nog, er wordt alweer volop 

gewerkt aan de volgende stappen. Zo schieten er 

steeds meer e-facturatie-initiatieven uit de grond. 

Een ontwikkeling die zeker nog gepaard gaat met 

de nodige uitdagingen, maar die desondanks niet 

te stoppen is. En – zo blijkt maar weer tijdens de 

coronacrisis in 2020 – we vinden áltijd een manier 

om ons aan te passen aan een verdere digitalisering. 

Dat geldt voor thuiswerken, maar ook voor het 

verwerken van inkoopfacturen. Kortom, de enige 

weg is vóóruit.



Hoe zit het met inkoop-
factuurverwerking en 
andere administratieve 
processen? 

Dat je vernieuwing niet kunt of moet stoppen, 

is duidelijk. Zeker nu digitalisering in een 

stroomversnelling is geraakt vanwege de 

wereldwijde coronacrisis. Daarom nemen we heden 

en toekomst in dit whitepaper graag eens onder de 

loep. Hoe zorg je ervoor dat jouw administratieve 

processen toekomstbestendig zijn?

Op naar de 
toekomst! 



In een opmerkelijk tempo hebben we ons weten aan te 
passen aan een nieuwe realiteit.

In het voorjaar van 2020 kwamen we met zijn allen 

terecht in een nieuwe situatie. Van de ene op de 

andere dag werden we gedwongen om op een 

geheel andere manier naar werken te kijken. Wat 

we hiervan hebben geleerd, is hoe makkelijk we 

eigenlijk in staat zijn om een werkwijze te omarmen 

die nóg digitaler van aard is. In een opmerkelijk 

tempo hebben we ons weten aan te passen aan een 

nieuwe realiteit. Meetings houden we op afstand en 

de auto laten we voor de deur staan. 

administratief medewerker opslorpt wanneer het 

niet (goed) geautomatiseerd is. Ook op dat gebied 

zal de digitalisering juist nú een vogelvlucht nemen. 

Hoog tijd om eens te bespreken hoe we op korte en 

lange termijn omgaan met de ontwikkelingen op dit 

gebied en wat je precies kunt verwachten.

Samen hebben we geaccepteerd dat we tijdens 

een zakelijk gesprek af en toe de deur moeten 

opendoen voor een bezorger of onze huilende 

kinderen moeten troosten.

Kort gezegd, een wezenlijke verandering heeft zich 

binnen een mum van tijd doorgezet. De vraag is: 

hoe houden we het allemaal werkbaar voor onszelf? 

We mogen ons dan redelijk gemakkelijk kunnen 

aanpassen qua werkplek en digitale communicatie, 

maar als mens hebben we nog steeds bepaalde 

zaken nodig om ons werk goed te kunnen blijven 

doen – ook in onze bedrijfsprocessen. Nu flexwerken 

het nieuwe werken is, is het belangrijker dan ooit 

dat die processen soepel verlopen.

Daaronder valt onder andere het verwerken van 

inkoopfacturen – een proces dat de tijd van menig 

Flexibel werken vergt procesautomatisering



WELKOM IN DE 
NIEUWE WERELD



Welkom in de nieuwe wereld: 
welke uitdagingen kom je tegen?

Inkoopfactuurverwerking verdient aandacht. Het proces gaat gepaard met veel kosten, tijd en 

inspanning. Zodoende is het belangrijk dat het blijft doorlopen. Toch heeft inkoopfactuurverwerking 

niet bij ieder bedrijf de hoogste prioriteit. Zeker op het moment dat je overstapt op thuiswerken, zal 

je je waarschijnlijk eerst afvragen of de verkoop doorgaat. Want is dat niet het allerbelangrijkst?

Vooropgesteld: verkoop is cruciaal. Maar inkoopfactuurverwerking is óók een vitaal onderdeel 

van je organisatie. Want als je je basisprocessen niet meer kunt uitvoeren, is het gedaan met je 

business.

In het kader van het nieuwe flexwerken is het essentieel om het inkoopfactuurverwerkingsproces 

eens goed onder de loep te nemen. Je krijgt immers te maken met een hoop nieuwe uitdagingen. 

Een aantal voorbeelden:

• Je weet niet waar de post nu binnenkomt.

• Je bent eraan gewend om je facturen uit te printen en in een fysiek archief op te bergen.

• Je kan niet meer naar een collega toe lopen om even een vraag te stellen over een   

 factuur  – en je komt hem of haar ook niet meer tegen bij de koffiemachine.

• Je hebt geen fatsoenlijke scanapparatuur in huis. En na twintig keer een foto van een   

 factuur te hebben genomen met je smartphone om deze vervolgens in je ERP-systeem  

 te zetten, besef je dat er een efficiëntere methode moet zijn om dit proces te doorlopen.

• Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt ga je waarschijnlijk meer met zzp’ers   

 werken, wat een andere aanpak vereist.



Daarnaast zijn er ontwikkelingen die niet zozeer 

aan de crisis gerelateerd zijn, maar waarop je 

wel moet inspelen om inkomende facturen op 

soepele wijze te verwerken. Zo gaan steeds meer 

toeleveranciers het digitale pad op. Daardoor krijg 

jij een enorm diverse stroom aan digitale facturen 

op je af. Als je geen systeem bedenkt om deze op een 

eenduidige manier te verwerken, moet je alle zeilen 

bijzetten om inkomende facturen correct en tijdig te 

verwerken. En dan nóg verlies je waarschijnlijk de 

controle en het overzicht.

 

Dat heeft onder andere te maken met het feit dat 

marktstandaarden uitblijven. Ondanks initiatieven 

die in theorie heel mooi klinken, komen we telkens 

tot de conclusie dat er geen standaard bestaat voor 

de inhoud en aanlevering van digitale facturen. Zo 

kennen sommige branches hun eigen standaard 

– in de bouw wordt bijvoorbeeld het Insbouw-

formaat gebruikt – terwijl andere sectoren liever 

het UBL-bestand inzetten. 

Bovendien verschillen de interpretaties van 

de diverse standaarden enorm. Kortom, de 

consistentie is ver te zoeken. En daarom heb je 

een andere oplossing nodig om tot een eenduidige 

verwerkingswijze te komen

“Er bestaat geen standaard voor 
de inhoud en aanlevering van 

digitale facturen”



De automatisering van het inkoopfactuur-

verwerkingsproces heeft verschillende fases 

gekend. Een centrale rol is weggelegd voor OCR-

software, die bekijkt waar de waarden op een 

document staan om deze te herkennen. Jaren 

geleden, toen OCR nét was geïntroduceerd, scande 

je papieren documenten in om die op je eigen server 

te verwerken met op maat ingerichte OCR-software. 

Vervolgens was er sprake van een transitie in de 

aanlevering: facturen werden niet uitsluitend op 

papier, maar deels ook per mail toegestuurd. 

Daarvoor werd eveneens een slimme oplossing 

ontwikkeld: berichten in je facturenmailbox konden 

voortaan automatisch worden ingelezen.

Omdat het inrichten en onderhouden van je eigen 

server relatief duur is, werd OCR in die periode 

ook als onlinedienst beschikbaar gesteld. Een 

investering in onpremise-software was daardoor 

niet meer nodig – 

In vogelvlucht: 
inkoopfactuurverwerking 
van vroeger tot nu



met een cloudoplossing betaal je per gebruiker, 

werk je altijd met de nieuwste versie en heb je 

geen gedoe meer rondom het onderhouden van je 

serverhardware.

Kortom, op het gebied van inkoopfactuurverwerking 

werden flinke stappen genomen. Een leverancier als 

WhiteVision speelde hierop in door de centrale OCR 

‘slim’ te maken in de vorm van SMART-OCR. Deze 

software zorgt ervoor dat boekingstaken volledig 

automatisch verlopen. Omdat kennis automatisch 

wordt gedeeld binnen de gebruikerscommunity, 

wordt de zelflerende software er mettertijd alleen 

maar slimmer op. Dat betekent een steeds hogere 

herkenning en steeds minder repeterende taken 

voor de administratief medewerker, die zich 

daardoor kan focussen op meer uitdagende taken.



Het boeken en fiatteren van facturen is in de loop der jaren ook veel eenvoudiger geworden. 

Zo zorgt goede workflow-software ervoor dat je veel sneller en simpeler een akkoord krijgt op 

facturen, mede omdat goedkeurders facturen altijd en overal kunnen fiatteren. Bovendien behoud 

je met een workflow-oplossing veel makkelijker het overzicht.

Inmiddels bestaat er tevens een oplossing voor vollopende facturenmailboxen: de SMART E-mail 

handler. Deze tool sorteert en bewerkt alle inkomende e-mailberichten, zodat je iedere ochtend 

een lege facturenmailbox aantreft – ook na het weekend of wanneer je terugkomt van vakantie.

‘Eenduidigheid’ is het sleutelwoord wanneer het gaat over de toekomst van inkoopfactuurverwerking. 

We bewegen toe naar een uniforme manier van werken binnen de organisatie. Dit betekent dat je 

een strak standaardproces inricht, dat alle benodigde stappen duidelijk omschrijft en bewaakt – 

van de binnenkomst tot de betaling van een factuur.

Kies je voor de juiste tooling, dan kun je dit proces helemaal inrichten zoals jij het voor ogen hebt. 

Wil je eerst registreren en dan boeken? Een factuur direct betaalbaar stellen nadat je deze hebt 

gematcht met een inkooporder? Een geboekte factuur langs meerdere goedkeurders laten gaan? 

Goede tooling biedt al deze mogelijkheden en is vaak snel en eenvoudig te configureren.

DE TOEKOMST: 
TOOLING DIE JE OOK 
MORGEN HELPT



Houd het volgende in het achterhoofd: goede 

tooling helpt je niet alleen vandaag, maar ook 

morgen. Oftewel, een solide systeem biedt ook een 

oplossing voor toekomstige uitdagingen. Wat je je 

hierbij moet voorstellen? We lichten het toe in vijf 

punten!

Maar hoe onderscheid 
je het kaf van het koren? 



1. ‘Trechter’ die de diversiteit 
aankan

Wanneer en hoe je een factuur ontvangt, varieert 

vaak sterk. Zo kan een factuur binnenkomen 

als e-mailbericht, pdf-bestand of e-factuur. Wat 

je nodig hebt, is een soort trechter die de grote 

diversiteit aan documenten terugbrengt tot 1 

universele stroom. Oftewel, tooling die rekening 

houdt met de verschillende manieren waarop 

facturen binnenkomen.

2. Oplossing voor het 
verwerken van XML-bestanden

Momenteel komen verreweg de meeste facturen 

binnen via de digitale route. Maar ze zijn lang 

niet allemaal voorzien van een XML-bestand. Wij 

verwachten dat dit gaat veranderen. 

Je zult in toenemende mate facturen met 

een XML-bestand ontvangen – en deze wil je 

natuurlijk op een uniforme manier verwerken, 

boeken en (laten) goedkeuren. Daarom moet je 

inkoopfactuurverwerkingsoplossing dit type factuur 

óók aankunnen.

Daarvoor zijn nieuwe functies nodig. De gegevens 

moeten nameli jk niet  van een document 

worden afgelezen. In plaats daarvan dien je het 

bestand in te lezen en de ingelezen waarden te 

koppelen aan de informatie op de factuur. Je 

inkoopfactuurverwerkingsoplossing zal bovendien 

een groot aantal interfaces moeten hebben, zodat 

zij de verschillende marktstandaarden (en de 

daarbij horende bestandstypes) aankan.



3. Nadenken over de 
presentatievorm

Van oudsher krijgen we inkoopinformatie binnen 

in de vorm van een document. Linksboven staat 

de geadresseerde, in de kop- en voettekst vinden 

we de gegevens van de afzender en in het midden 

van de factuur staan zaken als factuurnummer 

en -datum. Alles wordt gepresenteerd in een 

traditionele briefvorm. Maar bij e-facturen 

ligt het vaak heel anders. En een andere 

presentatievorm heeft logischerwijs impact 

op de interpretatie van een factuur. Een goede 

inkoopfactuurverwerkingsoplossing houdt hier 

rekening mee, omdat we steeds meer te maken 

krijgen met nieuwe presentatievormen.

4. Niet alleen 
inkoopfacturen, maar ook 
andere documenten

Het ligt in de lijn der verwachting dat je als 

organisatie heel snel vertrouwd raakt met het 

digitaal verwerken van inkomende facturen wanneer 

je eenmaal een goede automatiseringsoplossing 

gebruikt. Daarom zal je waarschijnlijk spoedig de 

behoefte voelen om niet alleen voor inkoopfacturen, 

maar ook voor andere inkomende documenten 

een dergelijk systeem in te richten. Denk aan 

declaraties, serviceaanvragen, reguliere post, 

formulieren, opdrachten en aflever- of pakbonnen. 

Deze triggeren stuk voor stuk een proces binnen 

je organisatie op het moment dat ze binnenkomen. 

Het is dan ook verstandig om te kiezen voor een 

toekomstgerichte oplossing waarmee je dit soort 

documentstromen ook kunt verwerken.

5. Rekening houden met 
hybride aanlevervormen

Het is goed mogelijk dat je op een gegeven 

moment een hybride oplossing nodig zult hebben. 

Bijvoorbeeld wanneer je een binnengekomen 

e-factuur moet combineren met een pakbon in 

pdf-formaat. Om deze twee documenten samen te 

voegen, heb je een toekomstbestendige oplossing 

nodig die dit op een eenvoudige manier voor je 

regelt.



Wil je dat jouw organisatie de hierboven beschreven 

uitdagingen aankan, dan is het slim om te kiezen 

voor een totaaloplossing. Deze zorgt ervoor 

dat je documenten op betrouwbare wijze kunt 

routeren, presenteert het plaatje en de data van 

een factuur op een heldere manier en biedt een 

geïntegreerde opslag van het plaatje inclusief de 

boekingsinformatie.

Daarnaast is het slim om je goed te verdiepen in de 

verschillende mogelijkheden op OCR-gebied en de 

optie te kiezen die het best bij jou past. In de wereld 

van OCR heb je namelijk vele keuzes. Gaat het je 

duizelen? We helpen je op weg door de belangrijkste 

OCR-oplossingen kort te omschrijven:

Gratis of zeer goedkope 
OCR-oplossingen

Bedenk dat goedkoop duurkoop kan zijn. Het lijkt 

misschien aanlokkelijk dat je geen aanschafkosten 

hoeft te betalen voor OCR-software of dat je geen 

bedrag per pagina hoeft neer te tellen. Maar wat 

ben je kwijt aan zaken als onderhoud, het bouwen 

van templates of het inprogrammeren van nieuwe 

logica? De praktijk leert dat de meeste bedrijven 

zich hier niet mee bezig willen houden, omdat het 

een kostbaar en tijdrovend proces is. Een meer 

geavanceerde oplossing blijkt vaak toch voordeliger.

Zoektocht naar een 

OCR-oplossing: waarop 

moet je letten?



Freeformoplossing

Hiermee profiteer je van een korte implementatietijd 

en een goed herkenningsresultaat. Op basis van 

een slimme interpretatie van letters, cijfers en 

leestekens vormt het systeem combinaties om 

daarbij de juiste waarden te zoeken. Handig, want 

zo heb je voor ieder willekeurig document dat je 

inleest, een goede herkenning. Het kán echter nog 

een stuk eenvoudiger en efficiënter...

SMART-OCR-software

SMART-OCR gaat een stap verder dan freeform. 

Deze software wordt namelijk steeds slimmer 

zonder dat jij hier iets voor hoeft te doen. 

Het systeem gebruikt niet alleen jouw feedback 

op factuurboekingen om de herkenning te 

optimaliseren, maar ook die van andere gebruikers 

in de community. Door deze ultieme bundeling van 

krachten en kennis verloopt jouw administratie 

mettertijd alleen maar nóg beter. Bovendien 

kunnen andere processen eveneens van SMART-

OCR profiteren: de automatische verwerking van 

informatie uit de gebruikerscommunity kun je 

immers ook voor andere documenttypes inzetten. 

De kennis die momenteel wordt opgebouwd, is 

tevens te gebruiken voor toekomstige manieren van 

inlezen. Kortom, met SMART-OCR sla je heel veel 

vliegen in één klap!



Klaar voor de toekomst?
 

In deze moderne tijd kun je niet meer zonder een 

solide systeem voor het digitaal verwerken van 

je inkoopfacturen. Hoe meer je automatiseert, 

hoe meer jij je kan focussen op taken waar je 

gelukkiger van wordt en waarmee je meer waarde 

toevoegt voor de organisatie. Wanneer je op zoek 

gaat naar een inkoopfactuurverwerkingsoplossing, 

zijn twee zaken van belang: de OCR-software 

moet aansluiten op je huidige systemen én je ook 

in de toekomst kunnen helpen. Als je bovendien 

gebruik kunt maken van een workflow-oplossing 

en geavanceerde functionaliteiten, ben je helemaal 

klaar voor de toekomst. Cruciaal, want alleen met 

een toekomstbestendige oplossing zorg je ervoor 

dat jouw administratieve processen efficiënt, 

gestroomlijnd en eenvoudig blijven verlopen!

Jouw organisatie klaarstomen voor de toekomst? 

Neem gerust eens contact op met WhiteVision. We 

bespreken de mogelijkheden graag met je.

Telefoon 076 – 560 78 20

Mail  info@whitevision.nl

Website  www.whitevision.nl

Volg ons          

WhiteVision
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