
 
 

Factuurverwerking in SAP met XFT Invoice Management 

XFT Invoice Management is een volledig met SAP geïntegreerde oplossing, waarmee facturen sneller, accurater 

en transparanter verwerkt kunnen worden. Spookfacturen zijn verleden tijd en leveranciers kunnen sneller 

worden uitbetaald. Daarnaast worden alle facturen digitaal gearchiveerd in SAP.  

Een voorbeeldscenario 

Als productiebedrijf in de machinebouw is het in voorraad hebben van voldoende materialen van groot belang. 

Om de voorraad rubberen afdichtringen weer op peil te brengen, maakt Jan ( afdeling inkoop) in SAP een 

bestelling aan voor 1.000 rubberen afdichtringen van 10 mm à €2,50 per stuk (excl. BTW) en verstuurt deze 

naar de leverancier ABC Onderhoud. Twee weken later ontvangt Jan de volledige bestelling en boekt hij de 

ontvangsten in SAP.  

Een paar dagen later komt de factuur van €3.025,- (totaalbedrag incl. BTW) van ABC onderhoud voor deze 

bestelling binnen. Omdat de factuur een bedrag heeft dat hoger is dan €1.000,- moet deze volgens ons 

procuratieschema eerst door Geert (de inkoopmanager) worden goedgekeurd. Pas daarna mag de factuur in SAP 

worden geboekt. Geert wordt automatisch per gegenereerde e-mail op de hoogte gesteld en keurt de factuur 

goed op zijn mobiele telefoon.  

 

Figuur 1: Snel facturen goedkeuren in Fiori op mobiele apparaten 
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Ondertussen monitort Sonia van de afdeling crediteurenadministratie de voortgang van alle facturen in de 

Invoice Manager factuurmonitor. Daar ziet zij dat de vandaag ontvangen factuur is goedgekeurd en automatisch 

is geboekt in SAP. 

 

Figuur 2: Factuur Monitor – de centrale tool voor het monitoren van facturen 

 

Via de factuurmonitor navigeert Sonia naar het SAP boekingsdocument. Hier vindt ze in de bijlagelijst alle 

gerelateerde logbestanden van het factuurverwerkingsproces terug, zoals de originele factuur en de workflow 

informatie. Handig om informatie terug te vinden, maar ook van belang om aan alle regelgeving (audit 

compliance) te voldoen. 

 

Figuur 3: Audit compliance – het gehele facturatie proces wordt vastgelegd in logbestanden 

 

 

 

 

 



Aan het einde van de maand controleert Sander (hoofd financiën) de maandelijks verwerkte facturen. Dit doet hij 

middels de XFT Invoice Manager rapportage app. Hiermee vraagt hij verschillende overzichten op, op basis van 

diverse selectiecriteria. Indien het nodig is, kan hij nog verder inzoomen op specifieke casussen door middel van 

de ‘dril down’ functionaliteit. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om factuur verwerkingsinformatie in te zien van een 

individuele leverancier. 

 

 

Figuur 4: Rapportage app in Fiori  

 

Het business proces 

Het volledige proces van binnenkomende facturen wordt met de XFT Invoice Manager oplossing ondersteund. 

Van data validatie bij binnenkomst tot aan het boeken van de facturen in SAP. Hierbij wordt zoveel mogelijk 

geautomatiseerd en kunnen verschillende factuurbronnen gebruikt worden, zoals gescande facturen en facturen 

uit de SAP Ariba applicatie.  

 



 

Figuur 5: Het facturatie proces in beeld 

 

Inkomende data en validatie 

Nadat een factuur is ontvangen, vindt er eerst een data validatie plaats. Hierbij wordt onder andere 

gecontroleerd of de factuur niet reeds eerder is verwerkt. 

Ook wordt het type factuur gecontroleerd: 

- Logistieke factuur: hierbij ligt een document ten grondslag, zoals een inkooporder om materialen in te 

kopen.  

- Financiële factuur: een factuur zonder inkooporder, zoals een energierekening. 

Wanneer de factuur een logistieke factuur betreft en de gegevens op de factuur matchen met de inkooporder en 

de ontvangsten (“3-way match”), wordt de factuur volledig automatisch geboekt. Indien er afwijkingen zijn, 

kunnen workflows automatisch worden gestart om de afwijkingen te controleren en eventueel te corrigeren. 

 

Factuur ontvangst monitor  

De factuur ontvangst monitor is de centrale cockpit voor het beheer van logistieke en financiële facturen. Het 

biedt een overzicht van alle facturen inclusief statussen en workflows. Facturen kunnen met behulp van 

uitgebreide selectiemogelijkheden eenvoudig gevonden worden.  

Functies van de factuur monitor zijn onder andere: 

 Retourbrief genereren naar leverancier; 

 Storneren van facturen; 

 Documenten toevoegen aan een factuur; 

 Notities toevoegen; 

 Workflows starten / beheren; 

 Facturen handmatig boeken (koppeling boekingstransacties, zoals MIRO / FB60). 

 



Workflows en automatisering 

Voor logistieke facturen met een afwijking kunnen automatisch workflows worden gestart. De workflow 

ontvanger kan bijvoorbeeld de verantwoordelijke voor de bestelling, de kostenplaats of de interne order zijn. 

Veelvoorkomende workflows voor logistieke facturen zijn:  

 

 Prijsafwijking (wanneer de prijs van de factuur hoger is dan de inkooporder); 

 Hoeveelheidsafwijking (wanneer de hoeveelheid van de factuur afwijkt van de inkooporder); 

 Ontbrekende goederenontvangst (wanneer er nog geen ontvangsten zijn geboekt voor de inkooporder); 

 Logistieke factuurgoedkeuring (wanneer een logistieke factuur eerst goedgekeurd moet worden). 

Er kan eenvoudig een eigen procuratieschema worden opgezet binnen het XFT framework. Hiermee kan 

bijvoorbeeld op basis van de combinatie kostenplaats en bedrag worden bepaald hoeveel personen een factuur 

moeten goedkeuren voordat deze geboekt mag worden. 

De goedkeuring workflows zijn af te handelen middels een Fiori app, die ook mobiel beschikbaar is. Handig voor 

onder andere managers die niet dagelijks met SAP werken. Met de Fiori app is het goedkeuren van een factuur 

een fluitje van een cent.    

Dashboard en Rapportages 

Om ook het management meer inzicht te geven in het facturatieproces is binnen de XFT Invoice Manager een 

uitgebreide rapportage app beschikbaar.  

Audit Compliance 

Tot slot is het van belang om aan alle regelgeving te voldoen. Belangrijk hierin is dat alle relevante factuur 

verwerkingsstappen worden vastgelegd. Dit wordt gedaan middels logging van het factuurverwerkingsproces en 

de uitgevoerde workflows. Zowel het originele factuurdocument als de loggingsdocumenten worden nadat de 

factuur geboekt is, gekoppeld aan het boekingsdocument in SAP.  

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Verbeter ook uw service- en                                                                                           

onderhoudsprocessen in SAP 

Neem vandaag nog contact op.  

Tel. +31 (0)73 730 33 10 

info@ideo-nl.com  


