
Getting Started Service

Snel en eenvoudig aan de 
slag met Inkomend Factuur 
Register - IFR

Klaar voor de toekomst 

Ga goed van start met de Getting Started Service. Met deze 

service hoef jij je geen zorgen te maken over de inrichting van 

de software, onze consultant zet de inrichting graag voor je op. 

Daarnaast profiteer je optimaal door een handige en complete 

training voor jouw specifieke medewerkers. Zo ben je echt 

verzekerd van een goede start.

De belangrijkste voordelen:

 + Een direct operationele basisinrichting

 + Geautomatiseerde verwerking van kostenfacturen met behulp 

van Scan Sys ImageCapture

 + Uitbreidbaar met verwerking van goederenfacturen middels 

matching met bestellingen uit Exact Globe

 + Integratie met inkomend factuurregister in Exact Globe

 + Digitale fiattering van facturen en monitoring in Exact Synergy

 + Trainen van procurement medewerkers en fiatteurs 

Op deze Getting Started zijn de 

Algemene voorwaarden van toepassing.

Hoe ziet een Getting Started  

traject eruit?

1. Maak vooraf kennis met Exact Synergy 

en Globe door een kosteloze  

online training te volgen.

2. Implementeren van de voor 

gedefinieerde basis inrichting.

3. Uitleg van de processtappen 

gedurende de training.

4. Starten maar! Aan de slag met de 

Getting Started!

5. Antwoord op al je vragen in onze 

Support Portal 

Omdat elke organisatie eigen kenmerken 

heeft, biedt Exact de mogelijkheid om 

aanvullend assistentiedagen af te nemen 

zodat de inrichting verder gefinetuned 

kan worden. Het aantal dagen wordt in 

samenspraak vastgesteld.  

 

Heb je nog geen toegang tot de Support 

Portal, vraag dat dan hier aan.

https://www.exact.com/terms-and-conditions
https://support.exact.com/s/training
https://support.exact.com/
https://www.exact.com/support/request-portal-access
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Consultancy 
ondersteuning 
 

 + Getting Started wordt tegen 
consultancy tarief in rekening 
gebracht. 

 + In overleg met Exact kan 
aanvullende ondersteuning 
naar eigen behoefte worden 
samengesteld. 

 

* Inrichting betreft 1 administratie 
of divisie.
** Exact Synergy en Exact Globe 
dienen gëinstalleerd te zijn met 
een op dit moment commerciele 
release, en de uitwisseling van 
stamgegevens tussen de applicaties 
is waar nodig actief (relaties, 
grootboekrekeningen,artikelen, 
projecten, medewerkers). 
*** De inrichtingswerkzaamheden 
worden vanaf afstand (remote) 
uitgevoerd.

IFR-II is aanvullend op IFR-I 
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Basisinrichting

IFR-I
Scannen kostenfacturen

IFR-II
Scannen goederenfacturen

Installatie van Scan Sys ImageCapture v

Geconfigureerde instellingen en gebruikersrollen voor ImageCapture, Exact Globe en v

Integratie tussen ImageCapture, Exact Globe en Synergy v

Opzet class in ImageCapture voor verwerking van kostenfacturen v

Workspaces voor procurement medewerkers en fiatteurs in Synergy v

Spilanalyses en overzichten op de geregistreerde data v

Werkstroom voor fiattering van inkomende facturen in Synergy v

Opzet van één goedkeuringsregister v

Document type ten behoeve van factuur archivering v

Opzet additionele class in ImageCapture voor verwerking van goederenfacturen en 
matching met bestellingen opgevoerd in Exact Globe:

 + Smart field voor herkenning van bestelnummers 
 + Tevens mogelijkheid tot handmatige selectie bestelnummer
 + Genereren boekingsvoorstel op basis van bestel- en/of ontvangstregels uit Exact 

v

Training

Gebruik van ImageCapture bij verwerking van kostenfacturen:
 + Klaarzetten en importeren van facturen uit e-mailbox
 + Herkenning van crediteuren, factuurnummers, bedragen
 + Coderen van een factuur
 + Selectie register en koppeling fiatteurs
 + Doorzetten factuur naar inkomend factuurregister in Exact Globe

v v

Gebruik van ImageCapture bij de verwerking van goederenfacturen:
 + Scannen van bestelnummer
 + Handmatige selectie bestelnummer (indien niet automatisch herkend)
 + Genereren boekingsvoorstel op basis van bestelregel en/of ontvangstregel uit Exact 

Globe

v

Inzien en fiatteren of afkeuren van een factuur in Synergy v

Automatische deblokkering van factuur voor betaling v

Gebruik inkomend factuurregister in Globe v

Overzichten raadplegen, waaronder de top 10 leveranciers en het openstaande bedrag 
per leverancier en fiatteur

v

Basisinrichting 1 dag 0,5 dag

Training 0,5 dag 0,5 dag

Waarbij krijg je ondersteuning?


