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Wilt u uw administraties sneller verwerken?  
 
Onze zelflerende robot verwerkt facturen en bonnen automatisch en efficiënt tot journaalposten.
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Boeken en/of matchenImporteren
Vanuit elk willekeurig boekhoudpakket importeren wij
de data van het vorige boekjaar. 

In de juiste volgorde worden de leveranciers, klanten, 
grootboekrekeningnummers en transacties ingelezen. 
Deze worden automatisch in onze structuur geplaatst, 
zodat rapportage vanuit verschillende invalshoeken 
mogelijk wordt.

Ons systeem leest uw bonnen en facturen in en 
herkent de relevante gegevens.
De structuur van het vorige boekjaar of de laatste 
boeking wordt aangebracht. Indien gewenst kunnen 
ook de bankmutaties worden ingelezen en gematched.

Uitval komt in de cockpit terecht ter behandeling.

Als alles is ingescand en 
ingelezen, het systeem
automatisch heeft geboekt 
en/of gematched, de uitval 
is behandeld en eventuele 
vragen zijn gesteld, worden 
de journaalposten (al 
dan niet na goedkeuring) 
verstuurd naar het gewenste 
boekhoudpakket.

Zo neemt onze robot u het 
werk uit handen!

Het systeem herkent en interpreteert de tekst 
van de aangleverde bonnen, facturen of XML 
bestanden. Bij mogelijke uitval die wordt behandeld 
wordt het systeem slimmer. Leveranciers, 
grootboekrekeningnummers, factuurtemplates die niet 
bekend waren, zijn het daarna wel.

ExporterenZelflerend
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Minder fouten
 

Geen typfouten, altijd op dezelfde 
manier geboekt. Dubbelcheck bij 

onbekende gegevens.

Goedkoper 

Minder personeel nodig. 
Snelle verwerking.

Snel

Handmatig gegevens intypen en 
opzoeken niet nodig. 

Directe automatische verwerking. 

Minder herhalend werk

Alleen uitzonderingen hebben 
aandacht nodig.

Overzichtelijk 

Te allen tijde inzicht in de gehele 
boekhouding. 

24/7 verwerken 
 

Alles in een keer verwerken, of 
mondjesmaat tijdens het boekjaar.


