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De technologie voor factuurherkenning van
DizzyData is white label te gebruiken via de
REST API (Application Programming Interface).
Dat wil zeggen dat u DizzyData direct kunt
implementeren in uw eigen applicatie. Alle
facturen gaan voor ze geboekt worden via de
webservice naar DizzyData. Na herkenning
kunnen de factuurgegevens door uw applicatie
worden opgehaald bij DizzyData.

FUNCTIONALITEIT

De DizzyData API is een veilig en schaalbaar online
softwareplatform met:
•

Zelflerende factuurherkenning

•

Regelherkenning

•

Automatisch schaalbaar voor grote volumes

•

Redundant uitgevoerd voor optimale beschikbaarheid

Voordelen
NIEUW MAAR VERTROUWD

Met DizzyData biedt u uw klant nieuwe mogelijkheden, maar
hoeft die geen nieuwe applicatie te leren kennen, geen trainingen te volgen, geen extra hardware of licenties aan te schaffen.
‘Ineens’ staan factuurgegevens vooraf ingevuld in de vertrouwde
schermen van de applicatie.

SNELLE TIME-TO-MARKET

De basis integratie met de DizzyData REST API staat binnen ‘no
time’. Uw applicatie beschikt per direct, en voor al uw klanten
tegelijk, over geavanceerde, zelflerende factuurherkenning,
eventueel inclusief factuurregels. Andere documenttypen als
vrachtbrieven en orderbevestigingen herkent DizzyData ook.
Daar is zelf niet tegenop te ontwikkelen!

GEDEELDE INTELLIGENTIE

DizzyData werkt met één online platform, er zijn geen losse ‘on
premise’ installaties per klant. Dat houdt in dat alle ‘slimme’ informatie die gebruikt wordt om documenten van de ene klant te
herkennen ook direct voor alle andere klanten beschikbaar is.

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.

Referenties
Cloud Team Company
Cloud Team Company heeft gekozen voor de online factuurverwerking van DizzyData, omdat we deze
innovatieve herkenningstechnologie als white label kunnen inpassen in onze totaaloplossing. Die zorgt
ervoor dat klanten eenvoudig hun inkoopfacturen via één e-mailadres kunnen insturen naar Financial
Force, waarbij op de achtergrond de uitstap wordt gemaakt naar DizzyData voor de OCR. Hierdoor
komt de uitgelezen inkoopfactuur uitgesplitst naar velden met data in Financial Force, zodat het systeem
automatisch het juiste account kan koppelen. Als het account nog niet bestaat, kan dat met één druk op
de knop aangemaakt worden op basis van de gescande gegevens
www.cloudteamcompany.nl

Nexus Verus
Met DizzyData kunnen onze klanten per 15.000 facturen gemiddeld 1 fte besparen op ontvangst,
validatie en registratie van de factuur. DizzyData leest elke factuur binnen 5 minuten correct uit en zet
die om in een xml-bestand. Factuurportal zorgt vervolgens voor volautomatisch validatie en injectie van
de factuur in het financieel- of ERP-systeem van de klantorganisatie.
www.nexusverus.nl

ERP fast forward
Met de online factuurherkenning van DizzyData kunnen wij wereldwijd alle NetSuite klanten sterke
herkenningssoftware aanbieden, waarbij de gebruiker vanuit de vertrouwde NetSuite omgeving kan
blijven werken. Dit past goed in de visie van NetSuite om met één systeem een heel bedrijf te kunnen
ondersteunen. Klanten kunnen nog steeds gebruik maken van alle flexibiliteit van NetSuite, inclusief
vergaande automatisering en op maat gemaakte goedkeuringsworkflows. De zelflerendheid zorgt ervoor
dat DizzyData wereldwijd uitgerold kan worden in alle landen waar NetSuite sterk is.
www.erpfastforward.com

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.
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