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Veilig en efficiënt 
documentenbeheer in 
SAP Business One

Maak gebruik van ultrasnelle toegang tot alle documenten in elke 
afdeling van uw organisatie. Hou al uw documenten up-to-date, 
digitaliseer, optimaliseer en beheer alle documentgebaseerde 
workflows. 

Smartone sluit naadloos aan bij de 
bedrijfsactiviteiten en integreert feilloos met 
SAP Business One. 

Administratieve processen worden sterk 
vereenvoudigd en u beschikt automatisch 
over een controleerbaar archief zowel binnen 
als  buiten uw SAP Business One systeem.

Een digitaal documentenbeheer zorgt voor 
efficiëntiewinst in alle departementen van 
elke organisatie:

Makkelijk te installeren
Smartone is in enkele dagen geïnstalleerd. 
Eén uur vorming volstaat om er mee aan de 
slag te gaan. 

Workflow en goedkeuringsprocedures 
De automatische herkenning op inhoud 
of sleutelwoorden koppelt documenten 
automatisch aan het juiste proces. Creatie 
van automatische werkstromen en 
goedkeuringsprocessen via de interface.

Legale archivering 
De mogelijkheid om aan elk document een 
levenscyclus te koppelen. De integriteit van 
documenten wordt gevrijwaard.

Al uw documenten in SAP Business One:

• Facturen en creditnota’s 

• Leverbonnen, bestellingen en 
verzendingsnota’s 

• E-mail en andere correspondentie 
met klanten en leveranciers 

• Contracten 

• HR-documenten 

• Bedrijfseigen informatie 

• Projectdocumentatie 

• Kwaliteitsopvolging
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Smartone Finance verwerkt automatisch 
alle gescande en digitale facturen. Facturen 
worden omgezet in UBL en verwerkt in SAP. 

Bespaar tijd bij het inboeken van facturen
Smartone Finance zorgt voor de 
automatische herkenning van facturen. 
Zowel voor facturen die per post binnen 
komen als per mail (of pdf).

Vermijd fouten
Door een groot deel van het inboekings- en 
goedkeuringsproces te automatiseren gaat 
de verwerking van financiële documenten 
sneller, en foutloos.

Legale Archivering
De archivering van alle documenten 
gebeurt conform bestaande wetgevingen 
betreffende btw of gdpr.

Geïntegreerde goedkeuringsflows
Facturen of documenten verwerken, 
valideren of goedkeuren kan via de 
makkelijke gebruikersinterface.

Kosten besparen. Processen versnellen. Voldoen aan de regelgeving.

Op elk moment krijgt de 
gebruiker de factuur en de 
factuurdata te zien. Binnen 
de SAP interface wordt de 
factuur gevisualiseerd met 
een duidelijke preview. 

Leveranciersfacturen worden 
automatisch gekoppeld 
aan de goederenontvangst. 
Bij kostenfacturen 
wordt de mogelijkheid 
geboden om deze te linken 
aan de verschillende 
grootboekrekeningen.

Werkt documentenbeheer ook voor mijn bedrijf?
Wil je weten wat Smartone voor jou kan betekenen? Contacteer ons dan vrijblijvend via  
sales@anrovasolutions.com. Onze medewerkers helpen je graag verder! Neem ook eens een 
kijke op onze website www.anrovasolutions.com.

Factuur wordt 
uitgelezen.

Overdracht van  
de factuur naar  

SAP Business One.

Ontvangst van  de 
 factuur en koppelling  
aan de overeenkom-
stige  openstaande 

goederenontvangst.

Bij overeenstemming 
wordt ze aangeboden als 
preboeking - Indien geen 
overeenstemming wordt 

actie gevraagd.

Update naar  archief 
met de juiste boeking-

sinformatie voor de 
desbetreffende factuur.

Voor een snelle 
en waterdichte 
boekhouding
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