
Prijslijst  
Visma.net AutoInvoice

Visma.net AutoInvoice is het platform voor het verzenden  
en ontvangen van facturen op alle gebruikelijke manieren.  
De toekomst van facturatie is e-facturatie en Visma.net 
AutoInvoice biedt de mogelijkheid om die verandering in uw 
eigen tempo door te voeren. Klanten die facturen liever nog 
per e-mail ontvangen of zelfs per post; ook dit kan binnen  
het Visma.net AutoInvoice-platform moeiteloos en uitstekend 
worden afgehandeld. 

E-facturen
uitgaande e-factuur € 0,08

inkomende e-factuur € 0,19

Factureren per e-mail
factuur per e-mail € 0,00 *

* omdat e-mail het meest gebruikt is en Visma zich realiseert  

dat het tijd en inspanning vraagt om naar e-facturatie over te 

stappen, worden geen kosten in rekening gebracht tot 1 januari 

2020. Vanaf dan zal de prijs per factuur per e-mail zijn:  

prijs uitgaande e-factuur + €0,01.

Scan & herken
basis scanservice (standaard) € 0,27

premium scanservice € 0,37

Printservice
Verwerkingskosten per geprint document  

(enkelzijdig, 1 pagina, 20 gram, in C5-envelop)

72 uur PostNL binnenland € 1,50    

(bezorgdag dinsdag, donderdag of zaterdag)

24 uur PostNL binnenland € 1,70

priority Asendia Europa € 1,95

priority Asendia Wereld € 2,20

toeslag per extra pagina (enkelzijdig) € 0,20 

(maximaal 8 pagina’s)

Prijsaanpassingen bij PostNL /Asendia worden doorberekend 

vanaf het moment dat de prijswijzigingen ingaan.

‘Met Visma.net AutoInvoice staat  
het geld sneller op onze rekening.’

Hugo Lambrechtsen, CFO Mascus International



E-facturen
E-facturen, oftewel facturen die system-to-system worden verwerkt, 

is waar Nederland BV naartoe gaat. De overheid, landelijk en Euro-

pees, stimuleert dit op verschillende manieren en heeft hier ook 

richtlijnen en wetgeving voor ontwikkeld. De vraag is niet of, maar 

in welk tempo e-facturatie door het Nederlands bedrijfsleven wordt 

geadapteerd. De vroege vogel vangt ook hier de dikste worm; uw 

facturatieproces wordt namelijk een stuk efficiënter, veiliger en 

betrouwbaarder. Zowel op uitgaande als op inkomende facturatie-

stromen.

Op regelniveau wordt de factuurinformatie rechtstreeks in het 

systeem van uw klant afgeleverd. In de praktijk blijkt dat dit een 

snellere betaling tot gevolg heeft. Dat is prettig voor u. Voor uw 

klant is het prettig omdat zij geen handmatige verwerking hoeven 

te doen van uw factuur. Dat scheelt hen veel tijd en reduceert de 

kans op fouten bij het inboeken tot 0.

Uitgaande facturen per e-mail
E-mail is een zeer veel gebruikt vorm om facturen mee te versturen. 

Uiteraard kunt u uw klanten per e-mail een factuur laten ontvangen. 

Voor de debiteuren voor wie e-facturatie niet mogelijk is (omdat 

hun administratie dit niet kan verwerken of waarbij de processen 

nog niet geschikt zijn om het op deze wijze te verwerken), kunt u 

dus nog gewoon een factuur per e-mail laten afleveren.

Doordat u vanuit Visma.net AutoInvoice werkt, is het met dezelfde 

druk op de knop geregeld en hoeft u niet afzonderlijk per klant de 

factuur te versturen.

Scan & herken
Voor inkomende facturen die niet system-to-system zijn (bijvoor-

beeld een pdf die bij een e-mail gevoegd is of een poststuk wat 

binnenkomt) is het mogelijk om gebruik te maken van een van de 

scan & herken-oplossingen.

Per e-mail stuurt u de factuur naar de scan & herken-service. Deze 

zal de pdf proberen te interpreteren en vertalen naar een formaat 

waarin het (net als bij system-to-system) automatisch in uw admi-

nistratie komt in de vorm van een boekingsvoorstel.

Basis scanservice (standaard)

• De volgende inkoopdocumenten kunnen worden aangeleverd:

 • standaard inkoopfacturen

 • creditnota’s

• Basisvelden

 • crediteurinformatie

 • factuurnummer

 • factuurdatum

 • vervaldatum

 • valuta

 • KvK-nummer

  (indien bestaand/te valideren bij online services)

 • btw-nummer

  (indien bestaand/te valideren bij online services)

 • totaal bedrag (inclusief btw)

 • totaal bedrag netto (exclusief btw)

  (berekend door scanservice)

 • btw-bedrag

 • btw-percentage

  (berekend door scanservice)

 • factuurtype (debet/credit)

 • IBAN-nummer

 Dit zijn gegevens die de basis scanservice mogelijk kan 

aanleveren. Uiteraard is dit afhankelijk van de kwaliteit  

van de scan.

• Verwerking

 • Scans worden gedurende kantoortijden afgehandeld.

 • Houdt rekening met 24 uur doorlooptijd op werkdagen.

 • Kwaliteit van de scan en belasting van de service kunnen  

 een langere doorlooptijd veroorzaken.

Premium scanservice

• De volgende inkoopdocumenten kunnen worden aangeleverd:

 • standaard inkoopfacturen

 • creditnota’s

 • kas- en pinbonnen

• Basisvelden

 • crediteurinformatie

 • factuurnummer

 • factuurdatum

 • vervaldatum

 • valuta

 • KvK-nummer

 • btw-nummer

 • totaal bedrag (inclusief btw)

 • totaal bedrag netto (exclusief btw)

 • btw-bedrag

 • btw-percentage

 • factuurtype (debet/credit)

 • IBAN-nummer

• Verwerking

 • indien automatisch herkend binnen enkele minuten

 • indien er handmatig beperkt handelingen nodig zijn  

 binnen enkele uren

 • maximale verwerkingstijd 24 uur

• Allerlei soorten grafische formaten en MS Word en  

MS Excel worden ondersteund en automatisch omgezet 

naar UBL formaat

• Streven: 100% herkenning en 100% juistheid  

(alléén onleesbare documenten worden niet herkend)

• Vreemde valuta



Printservice
Wanneer u met Visma.net AutoInvoice werkt hebt u de mogelijk-

heid om facturen system-to-system af te leveren, daarbij kunt u 

facturen per e-mail af laten leveren en hebt u bovendien de 

mogelijkheid klanten uw facturen per post te laten ontvangen.

Dankzij de printservice kost het u geen enkele moeite meer om 

facturen af te drukken, in enveloppen te doen, te frankeren en op 

de post te doen. Dit wordt allemaal voor u gedaan. 

Het is daarmee dus net zo gemakkelijk en snel om een factuur 

per post te versturen als om een factuur system-to-system af  

te leveren.

Wanneer u kiest voor de printservice kunt u rekenen op:

• Eco-vriendelijk printen

• Randloos en volledig in kleur A4

• Envelopperen en frankeren

• Portokosten binnenland

• Uw eigen huisstijl

• Gegarandeerde aflevering

Visma Software • HJE Wenckebachweg 200 • 1096 AS AMSTERDAM

Tel. 020 355 29 10 • contact@visma.com

Kijk voor meer informatie op: www.visma.net/nl

‘We besparen veel  
tijd en geld sinds we 

digitaal factureren met 
Visma.net AutoInvoice.’ 

Leo Kranendonk, Controller KWA Bedrijfsadviseurs

mailto:contact%40visma.com?subject=Informatie%20aanvraag
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