Voor accountants

Automatische
factuurherkenning,
factuurautorisatie en
e-facturatie

DizzyData voor
accountants
AUTOMATISCHE FACTUURHERKENNING, FACTUURAUTORISATIE EN
E-FACTURATIE

DizzyData is een slimme en gebruiksvriendelijke softwaretool voor
automatische factuurverwerking, - autorisatie en e-facturatie.
DizzyData werkt met bijna alle boekhoudsoftware, zelfs als u met
meerdere programma’s werkt. We blijven bovendien investeren in
technologische vernieuwing - zo bent u voorbereid op de toekomst.
WAT IS DIZZYDATA?

DizzyData functioneert als voorportaal voor uw boekhoudsoftware,
waar het een rechtstreekse koppeling mee heeft. U levert al uw
facturen digitaal aan, DizzyData herkent de gegevens en doet een
boekingsvoorstel dat u controleert.
Klopt alles uit het DizzyData-voorstel? Dan werkt u met de
spreekwoordelijke druk op de knop de boekhouding bij.
En als een factuurvoorstel keer op keer klopt laat u die stroom
voortaan automatisch doorboeken. De facturen zelf vindt u eenvoudig
terug in uw centrale online archief.
DIT KUNT U NOG MEER MET DIZZYDATA

Facturen herkennen en gegevens automatisch verwerken is de
belangrijkste functionaliteit van DizzyData, maar er is meer:
•

E-facturen (UBL-facturen) worden automatisch opgehaald

•

DizzyData is een zelflerend systeem en wordt steeds slimmer

•

U stelt eenvoudig workflows voor factuurautorisatie in.

Voordelen
Uw medewerkers hebben met DizzyData beter
zicht op de actuele stand van zaken bij elke
administratie: wie heeft nog geen gegevens
aangeleverd? Wat moet er nog gebeuren?
Uiteraard verloopt het administratieve proces een stuk sneller.
En wie voor de jaaroverzichten een factuur wil oproepen, doet
dat eenvoudig door de post aan te klikken in de administratie.
Tegelijkertijd is DizzyData ook voor uw klanten een mooie aanvulling
op uw dienstverlening. De facturen sturen ze eenvoudig per e-mail
en in het online archief vinden ze alles snel terug.
Bovendien maakt de digitale workflow voor accordering het veel
eenvoudiger controle te houden over betalingen.
Dit alles betekent voor u als kantoor hogere marges op het
administratieve gedeelte van uw dienstverlening en tegelijkertijd
meer tijd voor advieswerk.
DAAROM DIZZYDATA

Accountantskantoren die al overgestapt zijn, hebben dat om de
volgende redenen gedaan:

•

De kosten zijn lager en processen lopen sneller door standaardisatie
en automatisering.

•

De piekbelasting valt weg, omdat klanten regelmatiger hun
boekhouding aanleveren.

•

Extra diensten zoals factuur-autorisatie en online archief zorgen
voor meer omzet.

•

Met DizzyData zijn kantoren klaar voor de toekomst: digitaal
factureren, e-facturatie, koppelingen met webwinkels en
kassasystemen.

Good to know
GOOD TO KNOW

Goed om te weten: met DizzyData bent u niet gebonden aan één
boekhoudprogramma.
DizzyData is aan bijna elk boekhoudprogramma te koppelen en
werkt nu al samen met onder andere Exact Online, Afas, Twinfield,
Visma Accountview en Cash.

NICE TO KNOW

De implementatietijd is slechts 5 minuten en vraagt geen extra
investering in software of hardware. Dat gaf voor veel van onze
huidige klanten de doorslag om het te proberen.
Oh ja, support per mail en telefoon hoort bij ons gewoon bij de
service. Daar betaalt u niets extra voor.

VEILIG EN BETROUWBAAR

We zijn ons er terdege van bewust dat u alleen kiest voor onze
technologie als de veiligheid en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.
De DizzyData applicaties worden daarom gehost in de gecertificeerde
datacenters van Amazon Webservices in Frankfurt. Iedere schakel
in de applicaties van DizzyData en de onderliggende infrastructuur
is dubbel uitgevoerd.
Alle klantgegevens slaan we binnen de EU op en we maken dagelijks
een backup.

MEER INFORMATIE

Neem contact op met de DizzyData consultants via 010 - 850 90 98 of per e-mail: sales@dizzydata.nl.
We komen graag langs om te demonstreren wat DizzyData voor uw bedrijf zou betekenen.

Referenties
Baker Tilly Berk
De gebruikersinterface van DizzyData is simpel, logisch en 100 procent techniek. Er komen bijna geen
‘handjes’ aan te pas. De mensen van DizzyData monitoren ons gebruik van de applicatie. Periodiek
krijgen we verbeterrapportages waarmee we zien hoe efficiënt we werken. Hoe hoog is de herkenning?
Gaat de medewerker juist om met de tool? Is de scankwaliteit voldoende? Daar kunnen we wat mee.
www.bakertillyberk.nl

Van Oers Accountancy & Advies
DizzyData is erg gebruikersvriendelijk en de wijze waarop alles is vormgegeven en waarop je navigeert
door het pakket is goed doordacht. Alles staat op een logische plek, waardoor het erg prettig werken is.
Daarnaast is de autorisatiemodule uitermate geschikt om facturen te laten goedkeuren in verschillende
lagen in een organisatie waardoor het pakket breed inzetbaar is.
www.vanoers.nl

Verstegen Accountants & Adviseurs
DizzyData heeft bij ons kantoor een enorme efficiencyslag teweeg gebracht. Een compleet digitaal archief
voor onze klant en tijdsbesparingen van 25 procent of meer zijn ons niet onbekend. De boekhouding van
de klant is met deze oplossing ook nog eens altijd up-to-date.
www.verstegenaccountants.nl

De Coop & Haegen Accountants
Met de online factuurverwerking van DizzyData kunnen we onze administraties nog efficiënter inrichten,
zodat we meer tijd hebben om onze klanten te adviseren en écht toegevoegde waarde te leveren.
www.decoopenhaegen.nl

Gerssen Adviesgroep
DizzyData is eenvoudig in gebruik en het herkenningspercentage van alle aangeleverde documenten is
vaak 80 procent of hoger. Mede hierdoor is de boekhouding van onze klanten altijd bij en hebben zij
altijd online toegang tot actuele cijfers en hun digitaal archief..
www.gerssenadviesgroep.nl
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