Wat is FlowFin?
• FlowFin is een tool die toelaat om automatisch velden
zoals bedragen, data en btw-nummers uit facturen te
herkennen en deze als boekingsvoorstel door te sturen naar
je financiële pakket.
• FlowFin is een aparte module die naadloos kan worden
geïntegreerd in je bestaande Smartdoc configuratie,
waardoor je deze facturen ook door een goedkeurings- of
notificatieflow kan laten lopen en deze legaal kan archiveren
en opzoeken conform de btw-wetgeving. Je kan hier meer
info over terugvinden op onze blogpost Digitaal Archiveren.
Hoeveel tijd neemt het in beslag om FlowFin te
implementeren?
• Een typische FlowFin implementatie neemt 1 dag in beslag.
De setup van de beveiliging en workflows kan gewoon via de
bekende Smartdoc templater gebeuren.
Hoe nauwkeurig is FlowFin?
• FlowFin kan gemiddeld 86% van alle boekingsvelden
geautomatiseerd invullen, en dit zonder enige configuratie.
In welk formaat stuurt FlowFin de boekingsinformatie door?
• FlowFin gebruikt hiervoor de Europees afgesproken
standaard, namelijk het UBL-formaat. Meer informatie over
dit formaat kan teruggevonden worden op de site
https://www.ubl.be/.
• Sommige ERP en accountancy programma’s aanvaarden
geen UBL formaat. Een aangepaste programmatie op maat
kan hier dan voor een oplossing zorgen.

Met welke ERP of accountancy programma’s kan FlowFin
overweg?
• Exact Online, ProAcc & Globe
• Winbooks
• SAP Business One
• Microsoft Navision – Business Central
• KPD
• Kluwer Brilliant – Expertem – Adsolut
• Unit4
• ...

• Bespaar tijd door facturen automatisch te
herkennen en in te boeken.

• Bespaar tijd bij het zoeken naar juiste

gearchiveerde facturen dankzij de full tekst
search

• Zorg voor een risicoloze financiële administratie
conform de btw-wetgeving.

Kan FlowFin overweg met gescande stapeltjes?
• Met de handige splitfunctie die standaard in FlowFin werd
ingebouwd kan je makkelijk gescande facturen uit elkaar
halen en witte pagina’s verwijderen.
Hoe kan ik facturen goedkeuren?
• De ingebouwde workflow manager in Smartdoc laat toe
om de bestaande goedkeuringsprocessen digitaal over
te nemen. Niet alleen gaat dat veel snneller, het risico op
verlies verdwijnt en je kan beter en makkelijker opvolgen
waar facturen blijven hangen, en wie wanneer heeft
goedgekeurd. Elk document wordt getraceerd en is
beveiligbaar tegen ongewenste blikken.

FlowFin werd ontwikkeld door Smartdoc.
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