Belangrijkste eigenschappen van de
WhiteVision software
1. Herkenning: Vanaf het eerste begin is de herkenningsgraad hoog.
De herkenning binnen onze oplossing is bij aanvang hoog omdat onze OCR engine gebaseerd
is op free-form technologie. U hoeft dus geen templates te bouwen, wij blijven continu de
herkenning verbeteren. Mochten er binnen uw toepassing specifieke herkenningsvelden
nodig zijn, dan kunt u de herkenning hiervan eenvoudig zelf trainen met behulp van de
standaard meegeleverde trainingsfunctie.
2. Automatische controle op dubbele facturen
Als een factuur van een crediteur al eens eerder is verwerkt, zal het systeem dit melden.
3. Verbijzonderen van factuur door eenvoudig aanklikken van kenmerken
De factuur wordt verbijzonderd voordat de boeking in AFAS wordt aangemaakt. Voor uw
gemak: alle gemaakte verbijzonderingen worden gevalideerd met informatie afkomstig uit
AFAS Profit.
4. Afboeken van verplichtingen
Het brutobedrag van een factuur kan van een openstaande verplichting worden afgetrokken.
Op deze manier heeft u inzicht in de nog vrije budgetruimte waardoor deze beter bewaakt
kan worden.
5. Nieuwe crediteur? Direct aanmaken in AFAS
Indien een factuur van een nieuwe crediteur wordt ontvangen, kan tijdens het inboeken
direct een nieuwe crediteur worden aangemaakt.
6. Projectboekingen
Met deze functie is het mogelijk om bedragen op een factuur te boeken op meerdere
projecten door een koppeling met de projectenmodule van AFAS.
7. Transitorisch boeken
Factuurregels kunnen o.b.v. een gespecificeerde periode worden opgenomen in het hiervoor
toegewezen memoriaal dagboek.
8. Toewijzen van een beoordelaar t.b.v. AFAS workflow
Tijdens het verbijzonderen van de factuur kan een beoordelaar toegewezen worden voor in
de AFAS workflow.
9. E-mail facturen en PDF-facturen worden automatisch verwerkt
Ontvangt u inkoopfacturen per e-mail, dan worden deze volledig automatisch ingelezen. U
hoeft facturen niet meer af te drukken.
10. Ondersteuning van de E-facturen functionaliteit binnen AFAS
Deze functie maakt het mogelijk om specifieke boekingsfuncties – die niet via de Get &
Update connectoren van AFAS beschikbaar zijn – toch te gebruiken in combinatie met de
scanoplossing.

11. Scannen en verwerken van overige documenten (uitbreidingsmodule)
Met deze functie kunnen overige documenten (o.a. HR) eenvoudig worden gekoppeld aan de
juiste dossiers binnen AFAS. Voor standaard formulieren kan het systeem zo worden
ingericht dat er geen enkele handeling hoeft plaats te vinden om de dossieritems te
archiveren. Eenvoudig scannen (papier) of inlezen (e-mail) is voldoende.
12. Bonnen worden automatisch gekoppeld (uitbreidingsmodule)
Gebruikers met een bonnen-koppellicentie kunnen inkomende bonnen gemakkelijk
indexeren en op ieder gewenst moment koppelen aan de juiste factuur. Dit bespaart veel
archiveer- en zoekwerk voor situaties waar veel bonnen moeten worden gekoppeld. Ad-hoc
koppelen van bijlagen aan de factuur is een standaard functie.
13. Herkenning van factuurregels (uitbreidingsmodule)
Gebruikers met een WhiteVision Client met automatische codering en regelherkenning,
hebben de mogelijkheid het systeem zo in te richten dat ook de factuurregels worden
herkend. Dit bespaart veel werk bij het boeken van facturen die worden opgesplitst.
14. 3-way matching (uitbreidingsmodule)
Gebruikers met een WhiteVision Client met matchingfunctie, hebben de mogelijkheid de
factuur te matchen met de ontvangsten binnen AFAS, waarbij het systeem grafisch aangeeft
waar de afwijking zit. Matchende facturen worden volledig automatisch verwerkt, is er geen
match, dan kan een specifieke workflow worden opgestart.

