TOOLS

E-INVOICING
Met e-invoicing hebt u altijd snel online toegang
tot uw Luminus facturen
Voortaan kunt u ervoor kiezen uw Luminus facturen elektronisch te ontvangen. Switchen naar e-invoicing
heeft tal van voordelen. Uw facturen zijn sneller én eenvoudig toegankelijk. U minimaliseert het risico
op fouten en u kunt uw processen automatiseren. Bovendien zijn elektronische facturen duurzamer dan
papieren facturen: goed voor het milieu én voor uw bedrijfsimago.

Wat is e-invoicing?
E-invoicing is een dienst van Luminus die u per e-mail verwittigt op het moment dat er een nieuwe factuur
aangemaakt is. In de e-mail vindt u alle belangrijke gegevens over uw factuur. En als bijlage bij de e-mail
ontvangt u een pdf van uw elektronische factuur of een handig schermoverzicht van uw facturen.

Wat doet e-invoicing voor u?
E-invoicing bezorgt u via e-mail informatie over uw factuur.
In het mailvenster ziet u meteen de belangrijkste gegevens:
• Type factuur

• Vervaldatum

• Klantnummer

• Factuurnummer

• Bedrag

• Klantnaam

• Referentie

Met als bijlage volgens uw keuze:
• uw factuur als een pdf-bestand
• een schermoverzicht van uw facturen
U ontvangt uw elektronische facturen zoals u dat zelf wenst:
• 1 e-mail per factuur
• 1 e-mail per klantnummer
• 1 e-mail voor de verschillende klanten van dezelfde groep
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E-INVOICING

Waarom kiezen voor e-invoicing?
• U hebt sneller toegang tot uw facturen
	U krijgt uw factuur op het moment dat ze opgesteld werd. U bent er zeker van dat u alle facturen ontvangt.
En dat op tijd voor uw maandelijkse btw-aangifte.
• U ontvangt uw factuur heel eenvoudig in uw mailbox
U hoeft ze zelf niet meer in te scannen voor goedkeuringsprocedures.
• U hebt altijd en overal online toegang tot alle facturen in uw archief
	U moet niet langer bij uw boekhouder zijn als u een oude factuur wil raadplegen. U kunt de gewenste
facturen makkelijk opzoeken en downloaden.
• U automatiseert uw processen
	Van eenvoudig copy-pasten tot efficiënte document flows. Uw inkomende elektronische facturen kunnen
bijvoorbeeld automatisch verwerkt worden in een boekhoudpakket via xml.
• U draagt uw steentje bij tot duurzaam ondernemen
	In België worden er elk jaar ongeveer 1 miljard papieren facturen verstuurd. Grote ondernemingen houden
soms tot 6 kopieën per factuur bij. Elektronische facturen besparen heel wat papier en redden zo tal van
bomen. En aan het verzenden van elektronische facturen zijn geen transportkosten (met CO2-uitstoot)
verbonden.

Interesse?
Switch nu in alle vrijheid
naar elektronische facturen.
Mail ons met uw klantennummer op
BtB@edfluminus.be
of praat erover met
uw Luminus contactpersoon.

Meer weten?
Luminus
Postbus 47000
1000 Brussel
E-mailadres: BtB@edfluminus.be
Telefoonnummer: 078 15 52 30
Fax: 078 15 52 31
Openingsuren: ma-vr 8u-12u, 13u-17u

LUMPRD0206_LIELUM0001146 Fiche_NL_tools.indd 2

10/11/16 12:18

