
Vereenvoudigd verwerken 

van machtigingskaartjes  
De functionaliteit 'Vereenvoudigd verwerken van machtigingskaartjes' voorziet in het 

vereenvoudigd verwerken van machtigingen voor automatische incasso in CiVision Heffen 

en/of CiVision Innen.  

Tegelijkertijd worden in CiVision Innen 

IBAN’s aangelegd of gewijzigd bij de 

zakenpartner. Ook wordt een mandaat en 

een incassoschema aangemaakt. Met één in 

te vullen mutatiescherm kun je het aantal 

handelingen aanzienlijk beperken in de 

verschillende applicaties.

Met behulp van één transactie ben je in 

staat de gegevens van een machtigings- 

kaartje direct te verwerken in CiVision 

Heffen en Innen. Met deze transactie 

worden op basis van een ingekomen 

machtigingskaartje IBAN’s aangelegd of 

gewijzigd bij het subject in CiVision Heffen. 

Allereerst vul je een selectie-/muteerscherm in, je kunt hier zoeken op verschillende 

criteria, zoals zakenpartner, subjectnummer, aanslagnummer of identificatienummer.  

Met één in te vullen mutatiescherm kun je het aantal 

handelingen in de verschillende applicaties aanzienlijk 

beperken.

“Ik schat dat we nu met deze nieuwe module 

zeven à acht keer zo snel werken.”

Pieter van Rhijn

Medewerker Invordering, gemeente Noordwijk 

Hoe werkt het?



Hierna toont het systeem of er reeds incasso-gegevens bekend 

zijn, ook worden de openstaande posten weergegeven. In de 

weergave hiernaast zie je dat er bij deze zakenpartner geen 

mandaat of IBAN bekend is en dat er één vordering open staat. 

Door nu op de knop 'Uitvoeren' te klikken, worden de 

verschillende acties in CiVision Heffen en Innen uitgevoerd: 

- Vastleggen van de IBAN bij de zakenpartner  

- Aanmaken van een mandaat bij de IBAN van de 

 zakenpartner 

- Aanmaken van een incassoschema 

- Vastleggen IBAN en mandaat bij het subject in CiVision 

Heffen 

Er is ook de mogelijkheid met behulp van een bestand massaal 

de gegevens van meerdere machtigingskaartjes in te lezen. 

Deze mogelijkheid kan gebruikt worden wanneer je de terug 

ontvangen machtigingskaartjes laat scannen en op die manier 

in een verwerkbaar bestand wilt opslaan. 

Jouw voordelen? 

- Zeer eenvoudig te implementeren 

- Snellere en vereenvoudigde verwerking van 

 machtigingskaartjes 

- Minder fouten door minder functiescheiding; 1 medewerker 

 voor beide applicaties die machtigingskaartjes kan 

 verwerken 

- Minder fouten doordat het systeem voorziet dat alle 

 gewenste velden worden ingevuld/aangepast binnen de 

 diverse applicaties 
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