
 

 
Belangrijkste eigenschappen van de  
WhiteVision software 
 
 
1. Herkenning: Vanaf het eerste begin is de herkenningsgraad hoog met SMART-OCR.  
SMART-OCR kijkt naar de wijze waarop de factuurgegevens door u worden gebruikt en leert 
hier automatisch van om de verwerking de volgende keer nog beter te laten verlopen. Het 
systeem is daarmee écht zelflerend: handmatig trainen is niet meer nodig, óók niet voor uw 
eigen specifieke velden. Uniek is dat het niet alleen van zichzelf, maar ook van de 
gebruikerscommunity leert. Hoe langer u het systeem gebruikt, hoe slimmer het wordt. 
 
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 
Ontbrekende gegevens hoeven niet meer te worden overgetypt, maar kunnen eenvoudig 
worden aangeklikt op het gescande document, waarna ze automatisch worden 
overgenomen. 
 
4. Project-, inkoop- en serviceordernummers worden standaard herkend 
De OCR software herkent standaard de project- inkoop- en serviceordernummers die op de 
factuur staan. 
 
5. 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 of handmatig bijlagen te kopiëren en op te slaan. 
 
6. De digitale factuur is zichtbaar in BGI-Office en wordt tussentijds bijgewerkt 
Direct na het inlezen van de boeking is een digitale kopie zichtbaar vanuit BGI-Office. 
Gedurende de fiattering kunnen annotaties worden aangebracht of bijlages worden 
toegevoegd. 
 
7. Automatische herkenning juiste administratie via slimme OCR 
Onze software herkent de juiste administratie waarnaar een factuur gestuurd wordt. U hoeft 
nooit meer aparte stapels te maken, alles kan in één keer worden ingelezen. Deze functie is 
door u als gebruiker te trainen. 
 
8. De workflow software is voor iedereen beschikbaar (uitbreidingsmodule) 
U kunt al uw collega’s gebruik laten maken van de WhiteVision software. Alleen voor 
frequente gebruikers dient een licentie te worden aangeschaft. 
 
9. 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 biedt de mogelijkheid een factuur volledig gecodeerd aan te bieden aan BGI-
Office. Dit bespaart veel werk bij het boeken van facturen die worden opgesplitst. 
  



 
10. Bonnen kunnen eenvoudig worden 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. 
 
11. Verwerking van serviceorders (uitbreidingsmodule) 
Met deze module worden serviceopdrachten volledig automatisch verwerkt zodat ze niet 
meer handmatig hoeven te worden ingetypt in uw administratieve systeem zonder daarmee 
uw opdrachtgever lastig te vallen. Ook de serviceopdracht zelf wordt als bijlage in het 
dossier gearchiveerd. 
 
12. Kies de WhiteVision Workflow Client die bij u past: 
Iedere gebruiker die een inkoopfactuur met WhiteVision wil fiatteren heeft een WhiteVision 
Client licentie nodig. Wij onderscheiden twee type gebruikers: De WhiteVision Workflow Web 
Only Client en de WhiteVision Workflow Client. Indien u kiest voor de WhiteVision Workflow 
Web Only Client kan de betreffende gebruiker de factuur goedkeuren via de browser en heeft 
hij de beschikking over de basisfuncties. Dit zijn onder andere: goed- en afkeuren, advies 
vragen, parkeren van documenten, lijst met documenten oproepen, coderingsinformatie 
opvragen, opmerkingen aan het document toevoegen en historie van het document opvragen. 
Gebruikers die alle functies nodig hebben, zoals direct e-mailen, factuur als PDF bewaren, 
notities aanbrengen, bijlagen toevoegen, coderen, matchen, bonnen koppelen, tweede 
bladzijde in apart scherm en de factuur openen in 4PS, adviseren we de WhiteVision 
Workflow Client. De WhiteVision Workflow Client licentie kan ook worden gebruikt als een 
Web Only Client. In het prijsoverzicht kunt u zien welke licenties we voor uw toepassing 
adviseren. 


