
Automatisch verwerken, archiveren en goedkeuren
van inkomende facturen.

Carfac

Integratie
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Bij Diasbytes zijn we toegewijd om onze klanten te helpen in hun dagelijkse werking door hen 
de juiste oplossingen en persoonlijke ondersteuning te bieden. Door onze in-house ontwikkelde
software en onze partnersips, zijn we ervan overtuigd dat we ook voor u een meerwaarde 
kunnen betekenen. We hopen u te mogen verwelkomen in onze groep van tevreden klanten.  

Roy Van den Heede
CEO Diasbytes



Samen met Carfac

Carfac is een vaste waarde in de wereld van Dealer Management Software. We stellen ons
dan ook graag voor als trotse partner van hen. Samen hebben we een oplossing uitgewerkt
dat voor veel Carfac klanten een waardevolle toevoeging kan zijn aan hun dagelijkse 
bedrijfsvoering. Met onze oplossing laten we bedrijven toe om aankoopfacturen
automatisch te verwerken, te archiveren in een digitaal archief, te laten goedkeuren en 
uiteindelijk als boekingsvoorstel aan Carfac te bezorgen.  

Hoe gaat dit in z’n werk? 

1. Inkomende facturen
Inkomende facturen worden automatisch
via mail of scan, of manueel via drag-and-drop
in Diasonline gecentraliseerd.

2. Automatisch uitlezen van factuurgegevens
Via artificiële intelligentie wordt de belangrijke

inhoud uit de facturen gehaald. Gedaan met
overtypen dus. UBL facturen gaan automatisch

door naar de volgende stap.

3. Goedkeuren van facturen
Voor de facturen die daarvoor in aanmerking
komen, kan op basis van leverancier een
goedkeuringstraject gestart worden. De andere
facturen gaan door naar de volgende stap.
Afgekeurde facturen kunnen met de leverancier
worden opgevolgd.4. Boekingsvoorstel aanleveren aan Carfac

Goedgekeurde facturen of facturen die geen
goedkeuring nodig hebben, worden automatisch

als boekingsvoorstel in Carfac aangeleverd.

5. Digitaal archief
Facturen worden automatisch in het digitaal
archief van Diasonline opgeslagen. Hierdoor krijg
je snel een overzicht van alle facturen en kan je 
achteraf eenvoudig facturen opzoeken bv. op 
naam van de leverancier, factuurinfo, bedrag, ...
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Prijs

De prijsbepaling van deze integratie bestaat uit een aantal onderdelen. Enerzijds hebben
we een kost die de integratie dekt met Carfac. Daarnaast hebben we een user cost voor
de mensen die Diasonline gaan gebruiken om facturen te beheren of goed te keuren. Als
laatste punt stellen we onze diensten ter beschikking om u persoonlijk te begeleiden en
de mensen in uw team op te leiden waar nodig. 

€50/maand + €500 eenmalige setup kost. Eén Diasonline user + Carfac integratie  

Factuurgegevens automatisch uitlezen voor verdere verwerking.
€0.45/factuur

Begeleiding voor integratie en opleiding en afspraken op maat.

Voor meer informatie, een demo of een concreet voorstel, aarzel niet om uw Diasbytes of
Carfac contactpersoon te contacteren. We komen graag bij u ter plaatse om onze 
oplossingen op maat van uw bedrijf te demonstreren.

Carfac BV
info@carfac.be

+32 55 23 00 00

Diasbytes BV
info@diasbytes.com
+32 55 27 09 99

Extra Diasonline gebruikers à €29/maand voor raadpleging en goedkeuring 


