
– UITDAGING

Handmatig facturen verwerken is niet efficiënt
Op de meeste crediteurenafdelingen komen facturen binnen op meerdere bedrijfslocaties, in verschillende formaten (papier en 

digitaal), lay-outs en zelfs talen. Tot frustratie van collega’s op afstand komen die facturen binnen via de post, en wanneer een factuur 

zoekraakt of niet wordt betaald levert dat risico’s op. 

Trage afhandeling en handmatige controle van honderden e-mails om de juiste facturen te vinden, leiden tot late betalingen en 

daardoor verslechtert de relatie met leveranciers. Kortom: zolang er papieren facturen zijn, is efficiënt werken een uitdaging. 

+ OPLOSSING

Stroomlijn uw factuurverwerking
Iron Mountain® Accounts Payable is een SaaS-oplossing waarmee u uw crediteurenadministratie kunt stroomlijnen en automatiseren. 

De software biedt u de tools voor een soepelere en snellere maandafsluiting.

Wij helpen u uw papieren facturen te digitaliseren en op te slaan in een beveiligd informatiebeheerplatform. Het platform is te koppelen 

aan vele ERP-systemen en papieren documenten en elektronische informatie worden automatisch geïndexeerd. Dankzij de verzamelde 

metadata kunt u de facturen snel matchen met inkooporders.

HOE WERKT HET? 

 
 

 

UW VOORDELEN
+ Centrale ontvangst en digitalisering van inkomende facturen en inkooporders

+ Minder invoerfouten die kunnen leiden tot vertraagde of gemiste betalingen

+ Gestroomlijnde cashflow en maandafsluiting

DIGITALISEER | SLA OP | AUTOMATISEER | ONTGRENDEL

TRANSFORMEER UW 
CREDITEURENADMINISTRATIE
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DIGITALISEREN

Laat uw facturen 
digitaliseren

Stuur uw papieren facturen 
door naar Iron Mountain voor 
doorlopende digitalisering.

OPSLAAN

Bewaar versleutelde 
bestanden in veilige opslag

Alleen bevoegde gebruikers krijgen 
via een beveiligd platform 24/7 
toegang tot uw gedigitaliseerde 
documenten. Integratie met 
ERP-systemen is mogelijk.

AUTOMATISEREN

Laat facturen automatisch 
verwerken

Er worden metadata uit de facturen 
gehaald om ze te koppelen aan orders 
en ook het vertalen van buitenlandse 
facturen gaat vanzelf. U kunt ook 
automatisch regels voor 
bewaartermijnen toepassen.

ONTGRENDELEN

Interpreteer de 
belangrijkste informatie

Via dashboards heeft u inzicht 
in data en statistieken 
waardoor u makkelijker 
beslissingen kunt nemen.

http://www.ironmountain.com/nl

