Maak kennis met de slimme
boekhoudsoftware van ISProjects

De producten van ISProjects
ISProjects is in zeventien jaar uitgegroeid tot de grootste
zelfstandige leverancier van Procure-to-Pay oplossingen
in de Benelux. We ontwikkelen onder andere slimme
software voor factuurverwerking, declareren, inkoop en
contractmanagement.
De ontwikkeling, verkoop, implementatie en
ondersteuning van al onze producten doen we zelf.
Zo garanderen wij de allerbeste kwaliteit en support.
Inmiddels doen we dat voor meer dan tweehonderd
organisaties.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Lees dan meer over onze bestverkochte producten:
ISP-Invoice, ISP-Purchase, ISP-Expense en ISP-Contract.

ISP-Invoice
ISP-Invoice verwerkt al uw logistieke en kostenfacturen automatisch in uw ERP- of financiële
systeem. De software leest digitale en elektronische facturen automatisch uit uw mailbox en herkent
direct de verschillende invoervelden. Deze worden daarna automatisch ter goedkeuring aangeboden
bij de juiste persoon. Ook papieren facturen worden na een snelle scan automatisch gedigitaliseerd
en op dezelfde manier verwerkt.
Met ISP-Invoice heeft u altijd inzicht in de actuele status van iedere factuur. Alle facturen worden
bovendien opgeslagen in een digitaal archief met optimale zoekfunctionaliteit. Dat geeft overzicht en
bespaart flink wat tijd.
U hoeft niet bang te zijn om aan de slag te moeten met nieuwe softwarepakketten: ISP-Invoice is zeer
eenvoudig in gebruik en wordt volledig geïntegreerd met uw bestaande ERP- of financieel systeem.

ISP-Purchase
Met ISP-Purchase kunnen medewerkers eenvoudig de secundaire inkoop van goederen of diensten
regelen. Via ISP-Purchase maakt de medewerker direct vanaf zijn of haar werkplek een bestelling uit
een actuele catalogus. Iedere bestelling belandt automatisch bij de budgethouder die de aankoop goedof afkeurt. Zo voorkomt u ongeautoriseerde bestellingen.
Werken met ISP-Purchase zorgt voor meer overzicht op het budget, betaalde rekeningen en
betalingsverplichtingen. Daar wordt uw financiële planning beter van. Medewerkers zijn bovendien altijd
goed op de hoogte van het actuele aanbod. Lang moeten wachten op niet leverbare producten is dus
verleden tijd.
Met ISP-Purchase Basic start u tegen lage kosten een verplichtingenadministratie in uw organisatie.
Met het uitgebreidere Enterprise-pakket kiest u voor een multicompany-oplossing in meerdere talen
met talloze functionaliteiten.

ISP-Expense
ISP-Expense is de ideale aanvulling op ISP-Invoice. Deze mobiele app digitaliseert namelijk uw volledige
declaratieproces. Declareren gaat eenvoudig en snel met een smartphone – ook zonder smartphone
kunnen bonnetjes snel worden geregistreerd via de gebruiksvriendelijke webapplicatie.
Klaar om te declareren? Met één klik worden de bonnetjes direct omgezet naar een digitale declaratie.
Het systeem zorgt ervoor dat alles bij de juiste persoon terecht komt voor controle, codering en
goedkeuring. Vanzelfsprekend wordt iedere declaratie netjes verwerkt in uw financiële systeem.
Declaranten worden meteen geïnformeerd zodra hun declaratie succesvol is verwerkt. Met de
ISP-Expense app is het bewaren van papieren bonnetjes dus echt verleden tijd.

ISP-Contract
ISP-Contract geeft u meer overzicht en controle over uw (concept)contracten. U stelt zelf de vaste
leveranciers per materiaalgroep of categorie in die gebruikers kunnen selecteren. Een andere
leverancier gebruiker kan alleen met toestemming.
Met ISP-Contract zijn de gegevens in een contract altijd up-to-date en correct. U krijgt bovendien
automatisch een melding als het opzegtermijn nadert, en door het uitgebreide versiebeheer blijft de
contracthistorie ook na meerdere wijzigingen altijd inzichtelijk. Medewerkers kunnen daardoor
(concept)contracten beter beoordelen en goedkeuren, en tactischer inkoper bij vaste leveranciers.
Deze slimme software oplossing is volledig te integreren met ISP-Purchase.
Let op: ISP-Contract werkt alleen als aanvullende module op ISP-Invoice
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