Financiën
NH-BBC – Link Doccle
Doel
Via de link Doccle kunnen klanten van uw bestuur hun facturen en herinneringen online raadplegen en betalen in Doccle. De link Doccle vertrekt vanuit de BBC-boekhouding, via het CRM-zakenmagzijn, naar het online archief – en betalingsplatform
Doccle.
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a U duidt per klant aan of hij/zij de facturen op papier, digitaal of beide wil ontvangen.
Op basis van deze info worden de facturen al dan niet op papier afgedrukt en doorgestuurd naar Doccle.
a
Ook facturen ingelezen in NH via een link externe
facturatie (bijvoorbeeld RBS,
Recrea-tex,…) kunnen worden doorgestuurd naar Doccle.
Voorwaarde hiervoor is wel dat
de externe partner de pdf-documenten van de facturen aanlevert.
a
Ook
herinneringen
kunnen op Doccle worden geplaatst.
a Mogelijkheid om in NH de status van de factuur te raadplegen. Bijvoorbeeld: afgedrukt in Doccle.
a Het beeld van de facturen via Doccle is identiek aan het beeld van de afgedrukte
facturen.
a Alle betalingen via Doccle gebeuren met OGM-code; dit zorgt voor automatische
identificatie van de CODA-bestanden. Klanten kunnen niet langer vergeten de
OGM-code in te vullen of een verkeerd bedrag betalen.
a In Doccle worden de facturen van de klant gearchiveerd gedurende 10 jaar.
a De klant kan kiezen om verwittigd te worden via mail wanneer er een factuur toekomt in Doccle.
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a Klantvriendelijk: de klant kiest of hij de facturen al dan niet digitaal wil ontvangen.
a Ecologisch.
a Doccle is een platform dat door veel andere spelers wordt gebruikt. De klant kan
eenzelfde platform gebruiken om facturen van Telenet, CM, Farys, KBC … en uw
bestuur te betalen.

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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