Voor ondernemers

Automatische
factuurherkenning,
factuurautorisatie en
e-facturatie

DizzyData voor
Ondernemers
AUTOMATISCH BOEKHOUDEN VOOR INNOVATIEVE ONDERNEMER

DizzyData is een slimme en gebruiksvriendelijke online softwaretool
voor automatische factuurverwerking, ‑autorisatie en e‑facturatie.
DizzyData werkt met bijna alle boekhoudsoftware. 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.

Zo werkt het...
STAP 1:

U mailt uw facturen wanneer het uitkomt aan DizzyData – dat
hoeft dus niet op een vast tijdstip of in bulk. Werkt u met e-facturen
(UBL-facturen), dan kunnen we die automatisch voor u ophalen. Of,
helemaal handig, u laat uw leveranciers hun facturen rechtstreeks
sturen naar uw eigen DizzyData-e-mailbox. In welk formaat maakt
overigens niet uit, we herkennen ze allemaal.
STAP 2:

DizzyData herkent onmiddellijk en automatisch:
•

crediteur en debiteur

•

factuurnummer, -datum en vervaldatum

•

netto bedrag en btw.

Die gegevens combineert DizzyData met de stamgegevens uit
uw administratie. Binnen een minuut krijgt u vervolgens een
boekingsvoorstel terug ter controle.
STAP 3:

Uw financieel medewerker(s) beoordelen het boekingsvoorstel,
keuren dit goed of corrigeren de stamgegevens. Daarna klikken
ze op akkoord. Handig: als een factuurvoorstel keer op keer klopt,
laat u die stroom voortaan automatisch doorboeken.
STAP 4:

De boeking wordt rechtstreeks opgeslagen in uw administratie,
inclusief de originele factuur.
STAP 5:

Die vindt u ook terug in uw eigen online archief, doorzoekbaar op
alle mogelijke kenmerken. Nooit meer zoeken naar een bonnetje!

Meer controle
CONTROLE OVER BETALINGEN

Een geboekte factuur hoeft niet automatisch tot betaling te leiden.
DizzyData heeft uitgebreide mogelijkheden voor factuurautorisatie.
Drie niveaus, een onbeperkt aantal medewerkers per niveau,
regelsets op grootboekrekeningen, kostenplaatsen, crediteuren
of bedragen – u bepaalt zelf welke collega wanneer welke factuur
moet beoordelen.
VEILIGHEID EN BETROUWBAARHEID

We zijn ons er terdege van bewust dat u alleen kiest voor onze tech‑
nologie 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.
DAAROM DIZZYDATA

Ondernemers die al overgestapt zijn, hebben dat om de volgen‑
de redenen gedaan:
•

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

•

Factuurautorisatie en online archief blijken onmisbare
functionaliteit.

•

Met DizzyData zijn ondernemers klaar voor de toekomst
Digitaal factureren, koppelingen met webwinkels en
kassasystemen: het kan allemaal.

MEER INFORMATIE

De implementatietijd is slechts 10 minuten en vraagt geen extra investering in software of
hardware. De software werkt samen met ongeveer alle boekhoudprogramma’s. Oh ja, support
per mail en telefoon hoort bij ons gewoon bij de service. Daar betaalt u niets extra voor.
INTERESSE

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
Leaseweb
Wij verwerken via DizzyData ruim 15.000 facturen per jaar met één medewerker. Ook het opzoeken
facturen via het online archief scheelt ons heel veel tijd. DizzyData is makkelijk in gebruik, duidelijk en je
hebt er geen consultancy voor nodig.
www.leaseweb.com

Immensus Group | Domino’s Pizza
Maandelijks verwerken wij zo’n 1.500 facturen voor 25 Domino’s vestigingen. Om deze reden is het heel
belangrijk om gebruik te maken van een efficiënt programma zoals DizzyData. Daarnaast kunnen we
de verwerkte facturen altijd inzien via ons online rapportageprogramma, wat onze controllers veel tijd
bespaart. Maandelijks maken wij voor de Domino’s-vestigingen alle winst-en-verliesrekeningen op waar
de ondernemers hun organisatie op sturen.
www.immensus.com

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
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