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Sneller en makkelijker facturen 

verwerken. Dat wordt mogelijk 

met de complete oplossing voor 

factuurverwerking van Zenvoices.

SLIM FACTUREN VERWERKEN
MET ZENVOICES

Besparen op tijd- en kosten

Overal toegang en inzicht

Snel, betrouwbaar & veilig

Minder boekhouden, meer tijd om te ondernemen

Samen met Zenvoices maken wij het je MKB onderneming wel heel 

makkelijk om snel facturen te verwerken. Zenvoices is een aanvulling op je 

boekhoudsoftware en werkt samen met de bekende pakketten.  

 

 � Automatische verwerking van e-facturen, gescande en digitale facturen

 � Facturen en bonnen aanleveren per e-mail of met de app 

 � Online archief conform archief- en privacywetgeving 

 � Naadloze integratie met je boekhoudpakket 

 � Zelflerende en gedeelde factuurherkenning in de cloud

 � Koppelen met e-facturatienetwerken, EDI en maatwerksoftware

 � Wordt e-factuur en UBL Ready

 � Eenvoudig te gebruiken software, zonder leercurve



Vier eenvoudige stappen (stiekem maar 2)

1. Voer een factuur in door hem te mailen of uploaden

2. Zenvoices leest deze automatisch in 

3. Je ontvangt een boekingsvoorstel ter goedkeuring 

4. De factuur wordt ingeboekt in je administratiepakket   

    en is gemakkelijk terug te vinden in het archief  

Sneller en makkelijker facturen verwerken

Het systeem is zelflerend en doet zelf een 

boekingsvoorstel voor facturen en bonnen, ongeacht 

het aangeleverde bestand (UBL, PDF, gescand etc.). 

Ook complexe facturen worden automatisch geboekt 

op regelniveau. 

Flexibele aanlevering

Facturen en bonnen zijn aan te leveren per e-mail, 

leveranciers kunnen dit desgewenst rechtstreeks doen. 

Ook is automatische verwerking mogelijk vanuit 

Dropbox, e-facturatienetwerken, EDI, je webshop of 

maatwerksoftware.  

Facturen digitaal autoriseren

Maak een workflow om facturen goed te keuren voordat ze betaald 

of geboekt worden. 

 � Controle over betalingen en boekingen

 � Helder overzicht in te autoriseren facturen 

 � Facturen blokkeren voor betaling en automatisch vrijgeven

 � Eenvoudig goedkeuren met de Zenvoices app.  

Digitaal archief

Conform de bewaarplicht wordt de data 10 jaar 

bewaard en is deze eenvoudig doorzoekbaar.  

Beveiliging & privacy

Je data wordt opgeslagen in gecertificeerde datacentra 

van Microsoft in Amsterdam. Gevoelige data wordt 

versleuteld en er wordt dagelijks een backup gemaakt. 

Zo weet je zeker dat je gegevens veilig zijn en voldoe je 

aan de Europese privacy- en datawetgeving. 

IT Beheer

Lucrasoft IT Beheer

De Zelling 8  

3342 GS Hendrik Ido Ambacht 

t. +31 (0)78 68 11 505

e. itbeheer@lucrasoft.nl 

w. www.lucrasoftitbeheer.nl


