
Workflow Inkoopfacturen is een add-on, exclusief voor 

                     . Met Workflow Inkoopfacturen ben je als decentrale

gebruiker, zoals een Prestatie Akkoord Verklaarder (PAV),

Budgethouder (BH) of Verificator, in staat inkomende (e-)facturen

op een gestructureerde manier te verwerken.

De functionaliteit is via een tegel (Mijn Postvak In) op de Fiori

Launchpad te benaderen.

   

Handel alle workflow taken en facturen af via de Fiori app

‘Mijn postvak in’.

Bewerk en keur inkomende facturen vanaf elk (mobiel)

apparaat goed (indien geautoriseerd).

Selecteer en verwijder regels (uit voorstel van bestelling)

makkelijker en in één keer in de wijziging-app.

Keur eenvoudig goed via één knop 'Goedkeuren'.

Navigeer makkelijk naar de gerelateerde bestelling.

Geniet in ‘Mijn facturen’ van een mooi overzicht van

facturen in allerlei statussen en raadpleeg welke regels als

vervanger zijn goedgekeurd namens een goedkeurder.

Zeer gebruiksvriendelijk met zelfde look & feel als de

Workflow Verplichtingen en Workflow Memorialen.

Door gebruik te maken van het bestaande Material

Management (MM) workflow model kan je (e-)facturen, met en

zonder verplichting, afhandelen. Door de prettige en

duidelijke look & feel en een geordende, compacte scherm

lay-out is het proces erg versimpeld. Kleine wijzigingen (zoals

BTW) kan je op een snelle, adequate manier aanbrengen,

zonder onnodige vertragingen. Accordeer als goedkeurder

bijvoorbeeld direct de factuur in plaats van elke regel apart

aan te vinken. Na goedkeuring boekt de

crediteurenadministratie (CA) de factuur definitief.

 

Interesse of meer weten?

  Neem contact op met Lotte Derkse, Sales Manager 

via: Lotte.Derkse@PinkRoccade.nl / 06 1472 9025

Jouw voordelen op een rij: 
Hoe werkt het?
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* In sommige gevallen is er geen goedkeuring van de BH nodig en gaat de factuur direct naar CA


