
Vervaardigen van facturen 
met Centraal Factureren
Met Centraal Factureren kan de factuur direct binnen CiVision Innen worden vastgelegd of 

worden gegenereerd op basis van een externe aanlevering met gegevens uit een andere 

taakspecifieke applicatie. 

Hierdoor is het mogelijk om de vorderingen 

én de bijbehorende facturen vanuit één 

centrale administratie te beheren. 

Binnen de gemeentelijke administratie 

worden feiten verzameld voor het

vervaardigen van aanslagbiljetten en/of 

facturen van respectievelijk belastingen en 

niet belastinggerelateerde vorderingen. De 

module Centraal Factureren is gericht op 

het vervaardigen van aanslagbiljetten en 

facturen welke niet door CiVision 

Belastingen worden gegenereerd. Na het 

inlezen zal de facturatie en de invordering 

vanuit CiVision Innen plaatsvinden.  

waarin de structuur en de bestandseisen 

zijn beschreven. Het CSV-bestand wordt op 

basis van een export-import methodiek 

verwerkt. De frequentie waarop je de 

export en import binnen CiVision Innen 

uitvoert, bepaal je zelf. 

Tijdens de inrichting wordt een artikeltabel 

aangemaakt. Het werken met een 

artikelbestand biedt de volgende voordelen: 

- Direct een omzetrekening toevoegen; 

- Het waarborgen van uniformiteit.

Jouw voordelen? 

- Eenmalig gegevens invoeren bij het genereren van een factuur; 

- Direct een vorderingenboeking na het aanmaken van een factuur; 

- Je maakt gebruik van gekoppelde gegevens vanuit jullie 

 distributiecomponent en beschikt over actuele informatie van 

 niet-natuurlijke en natuurlijke personen; 

- Alle vorderingen zijn bij elkaar geadministreerd; 

- Opslag factureren op één plek in DMS; 

- Eenduidige opmaak van de uitgaande factuur; 

- Mogelijkheid om bestand in te lezen en zo handmatige invoer te 

 beperken. 

  

De financiële verantwoording vindt 

uiteraard plaats in de financiële 

administratie. 

Van een aanslag/factuur in de aanleverende 

applicatie worden de aanslag-/factuurregels 

geëxporteerd naar een CSV-bestand. Welke 

informatie tussen beide systemen wordt 

uitgewisseld, is afhankelijk van de 

aanleverende applicatie. Elke applicatie 

heeft een specifieke interfacebeschrijving  

Uitgangspunten

Export-import methodiek



Jouw voordelen? 

Wilco Moen
Wilco.Moen@pinkroccade.nl 

06-295 274 40 

"Je profiteert maximaal van de beschikbare functionaliteit 

voor debiteurenbeheer in CiVision Innen: bijvoorbeeld 

(dwang)invordering en automatische incasso."

In de bestaande situatie wordt vanuit 

CiVision Innen correspondentie opgemaakt. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van SAP 

applicatieformulieren. De opgemaakte 

formulieren worden afgedrukt met data 

zoals op dat moment aanwezig binnen 

CiVision Innen. De correspondentie wordt 

daarbij niet digitaal opgeslagen. 

Generieke correspondentiemodule
Centraal factureren binnen CiVision Innen 

maakt voor het genereren van 

correspondentie gebruik van de 

Correspondentiemodule. Deze module 

voorziet in een integratie met CiVision 

Tekst Data Integratie. Deze koppeling biedt 

verschillende voordelen. In geval van een 

klantvraag kan de medewerker 

bijvoorbeeld direct de desbetreffende 

correspondentie raadplegen vanuit de 

baliefunctie. Daarnaast leidt het niet meer 

meervoudig afdrukken en handmatig 

opslaan van correspondentie in een dossier 

tot de nodige efficiencyverbetering. 

Correspondentie aan een nieuwe inwoner 

kan ten allen tijde opnieuw 

worden afgedrukt. Tot slot wordt de 

template voor een factuur gemaakt en 

beheerd via een Word sjabloon, waardoor hij 

eenvoudiger zelf te beheersen en aan te 

passen is. Er is hierbij rekening gehouden 

met één generieke factuur en de eisen en 

wensen omtrent de huisstijl van de 

gemeente.


