
Scan & Herken
Met Kofax AP Essentials & Qbil-Trade 



Herkenbaar? 

U ontvangt uw facturen elektronisch, per e-mail of per post. De elektronisch
aangeleverde factuur wordt meestal direct verwerkt in uw erp- of
boekhoudsysteem. Jammer genoeg geldt dat niet voor de facturen die u per
post of per email (pdf bijlage) ontvangt. Meestal worden deze nog steeds
handmatig verwerkt in het boekhoudsysteem. Een tijdrovende klus met een
behoorlijk risico op het maken van fouten. En twee verschillende werkwijzen
voor factuurverwerking. Niet erg logisch, toch? 

Het kan namelijk slimmer, efficiënter en goedkoper. Met Kofax AP
Essentials™ geïntegreerd in Qbil-Trade®. Een oplossing die gebruik maakt
van OCR technologie en die al uw facturen automatisch, op dezelfde wijze
verwerkt in Qbil-Trade. Een oplossing die u heel veel tijd, fouten en ergernis
kan besparen. 

FACTUURVERWERKING: EEN 
 TIJDROVENDE KLUS 

LEES VERDER



KOFAX AP ESSENTIALS: EEN KANT-EN-
KLARE OPLOSSING IN QBIL-TRADE OM

FACTUREN TE VERWERKEN MET SCAN &
HERKEN (OCR) TECHNOLOGIE TEGEN

LAGERE KOSTEN EN KORTERE
DOORLOOPTIJDEN.
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OCR staat voor Optical Character Recognition ofwel optische
karakterherkenning. Met deze technologie kunt u verschillende
soorten documenten omzetten in bewerkbare en doorzoekbare
gegevens zoals gescande documenten, PDF-bestanden of
digitale afbeeldingen. 

OCR



Kofax AP Essentials is een OCR oplossing die het scannen, interpreteren en archiveren van
factuurgegevens automatiseert. Of facturen nu op papier of in elektronische vorm zijn, op
intelligente wijze wordt factuurinformatie geëxtraheert en gevalideert, volgens vooraf
definiëerde regels. De geëxtraheerde gegevens worden overgebracht naar Qbil-Trade waar
de informatie toegankelijk is in de gehele workflow van het financiële proces.

WAT IS KOFAX AP ESSENTIALS? 

Kofax AP Essentials voor Qbil-Trade omvat: 

Herkenning op headergegevens 
CAPTURE 

Herkennen van factuurregels 
LINE-ITEMS 

Goedkeuren van facturen 
WORKFLOW

RAPPORTAGES 
ONDERSTEUNING VOOR MEERDERE TALEN EN VALUTA



De voordelen
Minimaliseren van manuele handelingen
U bespaart tijd en dus geld
Minder fouten 
Snellere factuurverwerking  - Herkenning van
facturen gaat steeds sneller en beter door
zelflerende software
Reductie op papier- en archiefkosten
Facturen raken niet meer zoek 
Gescande gegevens worden omgezet naar de
gevraagde data voor Qbil-Trade
Direct inzicht in al uw facturen 
Beter (realtime up-to-date) financieel inzicht



5
Factuurherkenning in

5 stappen
Via de mailbox (voorkeur per administratie een mailbox)
 Via de scanner naar de mailbox of folder
 Bestanden uploaden vanuit een folder

De Accounts Payable software (Kofax AP Essentials) accepteert
facturen in vele formaten zoals PDF en verschillende soorten XML's.
Het uploaden van inkomende facturen kan op verschillende
manieren:

FACTUREN SCANNEN01

De gegevens worden herkend op header (bankrekeningnummer,
leveranciersnaam of nummer, BTW nummer, KvK nummer) en/of
regelniveau (factuurregels, line items). 

GEGEVENS HERKENNEN02
De crediteurenadministratie gebruikt de verificatie module om de
gegevens te controleren, aan te vullen en te bevestigen, die zijn
uitgelezen van een factuur. 

VERIFICATIE VAN GEGEVENS 03
Gegevens omzetten in het gewenste bestandsformaat (XML, PDF,
etc)

GEGEVENS OMZETTEN 04
Facturen importeren naar Qbil-Trade (vanuit automatische workflow)
De herkende en gevalideerde facturen worden automatisch
doorgestuurd naar Qbil-Trade en aan de betreffende inkoop- of
afroeporder gekoppeld. 

FACTUREN IMPORTEREN NAAR QBIL-TRADE 05



VOOR BEDRIJVEN DIE MEER DAN
1000 FACTUREN PER JAAR
VERWERKEN

Voor Wie? 

Met Kofax AP Essentials biedt Qbil Software u een oplossing
waarmee u uw facturen automatisch verwerkt, scant, herkent,
zelfstandig aanpassingen kunt doen en verder verwerkt met een
workflow inclusief coderen en goedkeuren tot de uiteindelijke
betaling binnen uw eigen financiële (ERP-) systeem.

Hoeveel facturen verwerkt u op jaarbasis? 
Met welk financieel systeem werkt u momenteel? 

BELANGRIJK OM TE WETEN VOOR QBIL SOFTWARE 
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: 
Wij gebruiken Kofax AP Essentials (Kofax) om facturen te scannen & herkennen. Dit betekent dat onze
klanten een aparte login hiervoor krijgen en dus ook met een aparte tool (buiten Qbil-Trade) moeten
werken voor de verificatie van de facturen
Qbil deelt informatie met Kofax om verificatie te vereenvoudigen, zoals het relatieoverzicht en BTW
nummers
Vanuit Kofax is het mogelijk om een factuur direct te verwerken, op pauze te zetten of een leverancier
te mailen omtrent vragen over de factuur
In Kofax is ook de mogelijkheid om per leverancier aan te geven dat facturen van de desbetreffende
leverancier niet meer ter verificatie aangeboden hoeven te worden wanneer de factuur volledig herkent
is
Kofax kan meerdere regels herkennen. Dit is vooral heel erg handig bij transport- en
commissiefacturen waarbij meerdere leveringen in één keer worden gefactureerd
Qbil ontvangt van Kofax alle relevante informatie voor de verwerking van een factuur en probeert met
de verkregen informatie een match te vinden met een verwachting op basis van afroepnummer,
contractnummer of de combinatie van leverancier en bedrag. Het maken van een match hangt sterk af
van de informatie die op de factuur wordt opgegeven.

QBIL-TRADE & KOFAX AP ESSENTIALS 

FINANCIEEL
U sluit geen contract af met derde partijen, facturatie verloopt volledig via Qbil Software
U betaald voor deze module een vast bedrag per licentie, per jaar. 
Een vast bedrag voor de éénmalige implementatie inclusief training 
Neem contact op onze sales afdeling voor kosten van het in gebruik nemen van Kofax AP Essentials™



Meer
informatie 

https://www.kofax.com/produc
ts/readsoft-online

KOFAX AP ESSENTIALS

https://www.youtube.com/wat
ch?v=sf93XU-xLpk

YOU TUBE

https://www.kofax.com/products/readsoft-online
https://www.youtube.com/watch?v=sf93XU-xLpk


Interesse? 

+31 (0)318 50 20 26 info@qbil.nl www.qbil.nl

 Neem contact op met onze sales- of supportafdeling. 


