
Met de module betaalgemak creëer je op je correspondentie een
QR-code waarmee de burger of bedrijf via IDEAL direct de betaling
voldoet. Een burger of bedrijf kan er ook voor kiezen om een
goedkeuring af te geven voor een automatische incasso. Wanneer
er direct betaald is wordt de betaling altijd herkent bij het
verwerken van een dagafschrift. Hierdoor ben je niet onnodig veel
tijd kwijt aan het uitzoeken van betalingen waarbij er een foutieve
referentie is meegegeven. 

Maak een factuur aan zoals je altijd doet. Het creëren van
een QR-code geeft geen extra handelingen. 
Maak gebruik van een toekomstbestendige en
gebruiksvriendelijke oplossing voor de burger.
Je creëert een lagere drempel om de factuur te betalen
De burger of debiteur kan geen fouten maken in de
referentie. Je bespaart onnodig veel uitzoekwerk in
foutieve betalingen. 
Via een portaal heb je altijd inzicht in de statussen van de
betaallinks.
Gegenereerde automatische incasso's via een betaallink
kun je gemakkelijk verwerken in je systeem.

Om één of meer QR-code(s) op je factuur te krijgen hoef je geen
extra handelingen uit te voeren. Bij het aanmaken van een factuur
wordt er een API geactiveerd. Deze API communiceert met onze
betaallink provider en geeft de volgende informatie mee: debiteur,
referentienummer en bedrag. Hiermee wordt een QR-code
gemaakt. De debiteur kan de factuur direct betalen of een 
e-mandaat afsluiten voor een automatische incasso over meerdere
termijnen. Bij een directe betaling ontvang je het bedrag op de
bankrekening van de gemeente met het juiste referentienummer.
Hierdoor match je de betaling altijd met de factuur. Bij een
automatische incasso wordt het reguliere proces gevolgd.
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