
ISABEL 6.
SLIMME BOEKHOUDING

ACCOUNTING OPTIMIZED



OPTIMALISEER UW 
BOEKHOUDING EN 
TEL UW TIJDSWINST.
BETER BOEKHOUDEN 
DANKZIJ ISABEL 6.



Isabel 6 beschikt over tal van 
mogelijkheden om uw werk optimaal 
te organiseren:

Raadpleeg al uw professionele bankzaken op één 
overzichtelijk scherm.

Geef snel betalingen in en laad eenvoudig lijsten op.

Verwerk rekeninginformatie en CODA-bestanden.

Onderteken verrichtingen, ook op afstand.

Verdeel taken en verantwoordelijkheden onderling.>

>

>

>

>

Isabel 6, één oplossing
met tal van voordelen.

Isabel 6 is de enige online betaaloplossing 
in België die speciaal ontwikkeld werd voor 
kleine en grote bedrijven, zelfstandigen, 
organisaties en overheden. Via één 
veilige toegang krijgt u op één scherm 
een overzicht van al uw financiële 
transacties bij uw verschillende 
banken, of dat er nu 2 of 25 zijn.  
In Isabel 6 kunt u bovendien binnen 
één abonnement met meerdere 
collega’s samenwerken. 



Betalingen uitvoeren  
kost u tijd. En tijd is geld.  

Met Isabel 6 bespaart 
u beide, want door een

volledige integratie met uw 
boekhoudpakket maakt u  

het zich heel wat makkelijker.  
Zo heeft u de handen vrij voor 

andere belangrijke taken. En met een 
slimmer boekhoudpakket boekt  

u betere resultaten.

Beperk het bandwerk
en bespaar tijd en geld.



EFFICIËNTER 
BOEKHOUDEN?
ISABEL 6 GIDST  
U VAN ‘MANUEEL’ 
NAAR ‘HANDIG’.

Uw betaalverkeer en de boekhoudkundige 
verwerking ervan nemen veel tijd in 
beslag. Boekhoudpakketten bieden –vaak 
standaard– uitgebreide mogelijkheden om 
de betaalprocessen binnen uw organisatie 
vlotter te laten verlopen.

Isabel 6 vult bestaande functionaliteiten 
naadloos aan om uw efficiëntie gevoelig  
te verhogen.

Gebruik betaalbestanden voor meer werkgemak

Download CODA-bestanden voor meer controle

Activeer Isabel Go voor meer tijdwinst
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GEBRUIK 
BETAALBESTANDEN 
VOOR MEER 
WERKGEMAK

Isabel 6 is complementair met uw boekhoud-
pakket en samen maken ze sommige taken heel 
wat eenvoudiger, of u nu 10 dan wel 10.000 
transacties uitvoert.

Wat is een betaalbestand?
Een betaalbestand is een elektronische lijst van een 
reeks uit te voeren betalingen. U kunt een betaalbestand 
zelf aanmaken en in één keer opladen naar Isabel 6,  
zodat u deze betalingen niet langer stuk voor stuk  
manueel hoeft in te geven. Geen bandwerk meer!
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Geef in uw boekhoudpakket 
de facturen van uw leveran-
ciers in met vermelding van 
de vervaldag.

Op de vervaldag toont uw 
boekhoudpakket een lijst 
met te betalen facturen.

U bepaalt welke facturen u  
betaalt en selecteert de opdracht- 
gevende bank en rekening.  
Uw boekhoudpakket maakt nu 
een betaalbestand aan.

Laad dit betaalbestand op 
naar Isabel 6. Na goedkeuring 
worden alle betalingen in één 
keer naar de bank verzonden.

Hoe werkt het?



Minder overtypen, meer overzicht
Isabel 6 neemt de gegevens over die u zelf heeft 
ingevoerd in uw boekhoudpakket. Begunstigde, 
rekeningnummer, bedrag, mededeling en memodatum… 
Alle details van de betalingen worden automatisch 
uitgewisseld. 

Aan de slag met betaalbestanden

1. Via uw boekhoudpakket

Betaalbestanden worden in de meeste gevallen standaard 
ondersteund door uw boekhoudpakket. In sommige gevallen 
moet u een extra module aanvragen bij uw leverancier.

2. In Isabel 6

Betaalbestanden opladen is een standaard functionaliteit in 
Isabel 6.

3. In de praktijk

Het is mogelijk dat u uw huidige manier van werken voor  
de goedkeuring en betaling van facturen moet aanpassen. 
De leverancier van uw boekhoudpakket kan u hierbij 
adviseren. Of contacteer onze experts op 02 290 55 90.

“Ook voor een kleine KMO als 
de onze zijn elektronische 
rekeninginfo en gestructureerde 
mededelingen zeer nuttig: onze 
betalingsopvolging verloopt nu 
veel efficiënter”
Gert Christiaens, Zaakvoerder 
Brouwerij Oud Beersel



Uw boekhoudpakket en Isabel 6 doen het werk 
voor u. Dankzij slimme automatisatie vermijdt  
u eventuele fouten en mogelijke manipulatie
van transacties of bestanden.

Wat is een CODA-bestand?
CODA-bestanden zijn elektronische rekeninguittreksels  
die u in één keer kan verwerken in uw boekhoudpakket.  
Enerzijds bespaart dat u heel wat tijd, anderzijds beperkt 
u zo het risico op fouten.

DOWNLOAD CODA- 
BESTANDEN VOOR  
MEER CONTROLE
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Hoe werkt het?

Download uw CODA-
bestanden van al uw 
bankrekeningen en 
banken met Isabel 6.

Open uw boekhoudpakket 
en importeer de CODA- 
bestanden. Uw boekhoud-
pakket zal waar mogelijk  
de transacties op uw  
rekeningen koppelen aan  
openstaande boekingen.

U keurt deze boekings-
voorstellen goed of 
verwerkt de transacties 
manueel verder.

Als u werkt met gestructu-
reerde mededelingen, kunnen 
overeenkomstige betalingen 
zelfs volautomatisch ingeboekt 
worden.
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Aan de slag met CODA-bestanden

1. Via uw boekhoudpakket

CODA-bestanden worden vaak standaard ondersteund door uw 
boekhoudpakket. In sommige gevallen moet u een extra module 
aanvragen bij uw leverancier.

2. Bij uw bank

Meld uw bank dat u voortaan CODA-bestanden wilt ontvangen via 
uw Isabel 6-abonnement. 

3. In Isabel 6

Om CODA-bestanden te downloaden moet u de module 
‘Exporteren van rekeninginformatie’ activeren bij alle 
kaarthouders die de CODA’s zullen verwerken.

4. In de praktijk

Het is mogelijk dat u uw huidige manier van werken voor  
de behandeling van rekeninguittreksels moet aanpassen.  
De leverancier van uw boekhoudpakket kan u helpen om dit proces 
te begeleiden. Of contacteer onze experts op 02 290 55 90.

Debiteuren beter opvolgen? 
Met Isabel 6 blijft u up-to-date, want u ontvangt dagelijks  
CODA-bestanden van alle bewegingen op al uw rekeningen.  
Zo vermijdt u fouten bij het manueel invoeren van data en maakt 
u tijd vrij voor andere taken, zoals de opvolging van openstaande
facturen bij klanten.



Door betaal- en CODA-bestanden te gebruiken 
optimaliseert u uw boekhouding. Snel, eenvoudig 
en nauwkeurig. Maar Isabel 6 kan nog beter.

Directe verbinding
Dankzij Isabel Go kunt u betaalbestanden en CODA’s rechtstreeks 
verwerken. Meer dan 25 boekhoudpakketten bieden u de 
mogelijkheid om via een knop in uw vertrouwde omgeving een 
directe, beveiligde verbinding te maken met Isabel 6; zonder 
apart in te loggen dus. 

Maximale efficiëntie
Via Isabel Go wisselt u uw financiële gegevens met één muisklik 
uit. U vermijdt ook manuele tussenkomsten en voorkomt op die 
manier mogelijke manipulatie.

Wist u dat u tot 90% van de 
boekingen (semi)automatisch 
zou kunnen verwerken 
als u uw boekhoudpakket 
synchroniseert met Isabel 6?

ACTIVEER ISABEL GO 
VOOR MEER TIJDWINST
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1. Via uw boekhoudpakket

Meer dan 25 van de meest frequent gebruikte 
boekhoudpakketten zijn uitgerust met de Isabel Go-
functie, vaak als onderdeel van de banking module. 
In sommige gevallen kunt u Isabel Go zelf activeren, 
anders neemt de leverancier van uw boekhoudpakket 
de activatie voor zijn rekening.

AAN DE SLAG MET 
ISABEL GO

2. In Isabel 6

In uw huidige Isabel 6-abonnement moet u de 
module ‘Isabel Go’ activeren voor alle kaarthouders 
die betaalbestanden opladen of CODA-bestanden 
downloaden.

Vragen? Contacteer onze experts op 02 290 55 90. 

“Met Isabel Go wordt het werk 
van meer dan één uur per dag 
herleid tot amper 25 minuten”



VANDAAG NOG VAN  
‘MANUEEL’ NAAR ‘HANDIG’?

Als ondernemer, zaakvoerder of financiële 
professional wilt u uw tijd en die van uw team zo 
goed mogelijk gebruiken. Bundel de krachten 
van uw boekhoudpakket met die van Isabel 6 
en ontlast uw medewerkers. Zo kunnen zij zich 
beter concentreren op hun ‘echte’ werk en hun 
toegevoegde waarde tonen.

De integratie van Isabel 6 gebeurt in 
samenwerking met uw banken en de 
leverancier van uw boekhoudpakket. 
Wij begeleiden u daarbij.

• Bel onze experts op 02 290 55 90
• Mail ons via sales@isabel.eu



U bent een professional. Wij ook.

Dankzij 20 jaar ervaring en ruime expertise op het vlak van business banking 
kunnen wij Isabel 6 perfect afstemmen op uw wensen en behoeften. We maken 
het u graag gemakkelijk. U vertelt ons over de noden van uw onderneming  
of organisatie en u krijgt een oplossing op maat.

Betalingen in één keer opladen in Isabel 6 
en niet langer afzonderlijk overtypen

Alle elektronische uittreksels automatisch uitwisselen 
tussen Isabel 6 en uw boekhoudpakket

Via één knop in uw eigen boekhoudpakket data  
synchroniseren met Isabel 6, zonder apart in te loggen

Laad betaalbestanden op

Download CODA-bestanden

Activeer Isabel Go

CONTACTEER ONS.
Bespreek vrijblijvend 
alle mogelijkheden met 
onze specialisten op 
02 290 55 90.

Uw behoefte Onze oplossing

>



Ontdek alle voordelen en functionaliteiten  
op www.isabel.eu

BETER BOEKHOUDEN 
DANKZIJ ISABEL 6.


