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Inzicht in en grip op de inkomende facturen met de Quercis IFR Template!



QUERCIS IFR
TEMPLATE

Hoe houd ik grip op het

factuurverwerkingsproces? 

Dit is vast een vraag die je jezelf wel eens
stelt. Met de Quercis IFR Template krijgen
organisaties een complete en
gebruiksvriendelijke oplossing voor het
digitaal fiatteren van facturen. Een
oplossing die geheel flexibel is in te richten. 

Wij bieden een laagdrempelige oplossing
met een vriendelijke interface voor ieder
apparaat. 

Het template is tot stand gekomen met
onze kennis en ervaring in het
automatiseren en optimaliseren van
financiële processen.  

Controleer en fiatteer inkoopfacturen

online via de Quercis IFR Template.

Snel, eenvoudig, waar en wanneer het

je uitkomt.



ONZE
BELOFTE

Gebruiksvriendelijk
Snel te implementeren
Flexibel in te richten
Toegankelijk voor externen
Geen limiet in aantal personen of
administraties
Voor Exact software en Microsoft

Tijdens de ontwikkeling van de Quercis IFR
Template is 8LEAN9 als belangrijkste
uitgangspunt gehouden. Bij inzet van de IFR
Template hebben klanten aanzienlijk minder
administratieve last. 

Het doel van de IFR Template is om het
factuurverwerkingsproces zo efficiënt mogelijk
te laten verlopen. Daarbij bevordert dit het
eigen betaalgedrag wat kan bijdragen aan een
betere kredietwaardigheid.  

De voordelen:

"Bij de ontwikkeling van het IFR portaal heb
ik op basis van heel veel verschillende

klantervaringen een oplossing gebouwd, die
bij iedere klant past. Een oplossing die te
modificeren is voor klanten, zodat ze er

altijd blij mee zijn. En dat is uiteindelijk een
hele uitdaging, maar wel een ontzettend

leuke uitdaging.=

Maarten van den Hout | Ontwikkelaar 
IFR Template | Quercis



ZO WERKT HET
<Naast grip op het proces kunnen we de verantwoordelijkheden nu terugleggen waar
ze horen, namelijk: bij de budgethouders. Ook hebben we meer inzicht. Het is heel
gemakkelijk om de status van een factuur te bepalen omdat alles zeer overzichtelijk
wordt gepresenteerd. Bovendien blijven alle gemaakte notities ook staan.=

Vivian Vestjens | Manager Finance & Control | Ambulancezorg Limburg

Vanaf je dashboard heb je een overzichtelijke weergave van alle acties en/of overzichten. Rapporteer
over administraties. Inzicht in de belangrijkste kengetallen, op persoonlijk en organisatie niveau. 

Snel, eenvoudig, waar en wanneer het jou uitkomt kun je op elk gewenst device
inkoopfacturen online controleren en fiatteren. Daarnaast bepaal je zelf wanneer en
waarvoor je meldingen ontvangt. Zo ben je altijd op de hoogte van de informatie die
jij nodig hebt.

Zoek en vind gegevens die je nodig hebt. Zoek snel naar gegevens van facturen,
leveranciers en/of medewerkers. Zowel in de set met actuele als afgehandelde
facturen. 

Betrek je collega's, budgethouders en externe projectleiders eenvoudig via de Quercis
IFR Template. Altijd de juiste stakeholders onderdeel maken van het financiële proces. 

Daarnaast bouwt het template een compleet dossier voor je op. Alle ondernomen
acties en betrokken personen per processtap worden vastgelegd. Allemaal voor een
volledige audit trail.



FAQ
Snel aan de slag met de IFR
Template?

Specifieke eisen en wensen voor
jouw factuurverwerking?

Ja! Dat kan. Door standaardisatie en de
slimme inrichting zijn wij in staat het
Quercis IFR Template snel te
implementeren. Binnen één dag richten wij
het IFR template in op basis van Exact
Globe of Microsoft Dynamics Navision.  

Geen probleem. Omdat het IFR
Template gemaakt is met Quercis
Business Portal software zijn wij in staat
klant specifieke wensen te configureren
zonder de software aan te passen. Dus
geen maatwerk! 

Quercis IFR Template koppelen aan
een ander financieel systeem?

Ja! Dat kan. Omdat het IFR template
over een eigen database beschikt is het
mogelijk andere financiële applicaties te
koppelen. 

Automatisch inkoopfacturen
verwerken?

Wil jouw bedrijf ook het handmatige
proces van facturen inboeken efficiënter
maken? Afhankelijk van de wensen
zorgen wij er met ImageCapture van
Scan Sys of Blue10 voor dat dit
tijdrovende en handmatige proces tot
het verleden gaat horen. Zo is het hele
proces van A tot Z goed ingericht.

https://www.scansys.eu/
https://www.blue10.com/


Ook inzicht in en grip op
de inkomende facturen?

Voor  budge thoude r s  
Voor  bus i ne s s  con t ro l
Voor  d i r e c t i e
F l e x ibe l e  rou te r i ng  
Gesch i k t  voo r  E xac t  G lobe  
M i c ro so f t  Dynamic s  NAV  

Gebru i k s v r i ende l i j k e
f a c tuu r ve rwe rk i ng :

NEEM CONTACT MET ONS OP!

We bespreken graag wat de Quercis IFR
Template voor jouw bedrijf kan
betekenen.

040-266 1780

in fo@querc i s . n l

https://www.quercis.nl/exact-software/

