E-facturatie

Automatisch
UBL-facturen
ophalen

Automatisch UBLfacturen ophalen
Een altijd actuele boekhouding binnen handbereik. Digitale facturen (e-facturen) in UBLformaat komen met DizzyData automatisch
binnen en kunnen op kostenniveau de boekhouding in van uw klanten. Voor u betekent dat nooit meer wachten op facturen van
ondernemers en, zodra alle leveranciers over
zijn gegaan op UBL, boekhoudingen die altijd
up-to-date zijn.
DIRECTE KOPPELING MET EEN GROEIENDE GROEP LEVERANCIERS

Het zal nog wel even duren voor alle leveranciers zover zijn,
maar het gaat snel: het zijn er al honderden. Denk bijvoorbeeld
aan telecombedrijven, groothandels en leasemaatschappijen.
En dat is prettig, want vroeger waren juist die facturen vaak lastig uit te splitsen. Zodra leveranciers deze service gaan bieden,
zitten we daarbovenop en incorporeren we die stromen direct.
AUTOMATISCH FACTUURREGELS UITSPLITSEN OF SAMENVOEGEN

UBL-facturen komen uitgesplitst op regelniveau de boekhouding
in. DizzyData kan deze factuurregels automatisch samenvoegen,
bijvoorbeeld per productgroep, en koppelt ze vervolgens aan het
juiste grootboek. Als u inlogt, staan ze voor u klaar. Zo simpel
gaat dat.

UBL en
ondernemers
Een altijd actuele boekhouding binnen handbereik. Digitale facturen
(e-facturen) in UBL-formaat komen met DizzyData automatisch binnen
en kunnen op kostenniveau de boekhouding in van uw klanten. Voor u
betekent dat nooit meer wachten op facturen van ondernemers en, zodra alle leveranciers over zijn gegaan op UBL, boekhoudingen die altijd
up-to-date zijn.
VOORDELEN

Voor accountants en hun klanten biedt de UBL-ophaalservice van DizzyData veel gemak en
efficiency:
•

Niet meer wachten tot de ondernemer inlogt op de website van de leverancier of bonnen en
facturen inscant en uploadt

•

UBL-facturen worden vanzelf bij leveranciers opgehaald, uitgesplitst en geboekt

•

Grootboeken zijn te koppelen op basis van bijvoorbeeld productgroepen

•

Regels kunnen automatisch samengevoegd worden, bijvoorbeeld op basis van het grootboek

•

Afrondingsverschillen en emballage zijn automatisch weg te boeken

•

Met de module voor factuurautorisatie bepaalt uw klant welke facturen eerst door hem
gezien moeten worden voor de betaling gedaan wordt

INTERESSE

Om met UBL te werken, hoeft u niets in te richten. Dat doen wij. U betaalt uitsluitend naar verbruik. Wilt u beginnen met het automatisch ophalen van UBL facturen of hebt u nog vragen, neem
dan contact op met onze DizzyData-consultants via 010 - 850 90 98 of per e-mail:
sales@dizzydata.nl.
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