ISABEL 6.
VLOTTE SAMENWERKING

TEAMWORK

IMPROVED

VLOT SAMENWERKEN IN
ALLE VEILIGHEID: IDEAAL,
OOK VOOR UW BEDRIJF.
BETER TEAMWERK
DANKZIJ ISABEL 6.

Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven
zoals het uwe. Isabel 6 is de enige oplossing
in België waarmee u via één veilige
toegang het betalingsverkeer met al uw
banken beheert. En u uw medewerkers
inschakelt volgens hun specifieke kennis
en verantwoordelijkheden. In Isabel 6
kunt u één abonnement immers met
meerdere personen delen: de unieke
functionaliteiten vereenvoudigen het
werk en optimaliseren de onderlinge
samenwerking.

Met Isabel 6 kunt u:
>

al uw professionele bankzaken raadplegen
via één overzichtelijk scherm

>

betalingen ingeven of opladen

>

rekeninginformatie en CODA-bestanden verwerken

>

verrichtingen ondertekenen, ook op afstand

>

intern de taken en verantwoordelijkheden
perfect verdelen

Een bedrijf draait goed dankzij zijn medewerkers.
En die doen het goed als ze de nodige tools
krijgen om efficiënt te kunnen werken en vlot
te kunnen samenwerken met hun collega’s.
Zeker als het over financiële zaken gaat en
u niet alleen wil dat alles snel en duidelijk
wordt behandeld, maar u vooral ook het
overzicht en de broodnodige controle wil
behouden. Zodat uw bedrijf het vandaag
goed doet en morgen nog beter.

SAMENWERKEN?
ISABEL 6 IS ERVOOR GEMAAKT.
Vlot betalingen organiseren is teamwerk.
Zowel in grote als kleine bedrijven heeft ieder zijn
eigen taken: rekeningen nakijken, betalingen ingeven,
ondertekenen, versturen naar de bank.
Bij grotere bedragen moeten dikwijls verschillende
verantwoordelijken tekenen. Niet iedereen is altijd op
kantoor. U bent dus absoluut gebaat bij een oplossing
die dit proces soepel, snel en veilig laat verlopen.

Isabel 6 biedt u:
1

overzicht en controle

2

comfort en efficiëntie

3

de nodige flexibiliteit

4

continuïteit, altijd en overal
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OVERZICHT
EN CONTROLE
Met Isabel 6 stroomlijnt u het proces van
betalingen ingeven, ondertekenen en versturen.
Overzichtelijk, vlot en veilig. Moeiteloos verwerkt u
rekeninginformatie en CODA-bestanden van al uw
banken. Maar er is nog zoveel meer.
In Isabel 6 beslist u welke rekeninginformatie een
bepaalde medewerker kan raadplegen en welke
acties hij of zij mag uitvoeren. Wie mag betalingen
ondertekenen? Tot welk bedrag? U bepaalt het per
persoon en u kunt te allen tijde aanpassingen doen.

Wie, wat, wanneer?
Vraag verschillende collega’s om betalingen te ondertekenen en
voorkom zo fouten en mogelijke fraude. Dankzij de persoonlijke
Isabel 6-kaart per ondertekenaar ziet u meteen wie wat doet.
Anders gezegd: als u met meerdere gebruikers samenwerkt
binnen één abonnement, kunt u alles perfect volgen, van a tot z.
Isabel 6 registreert alle handelingen en toont u de historiek
ervan. Zo weet u op elk moment wie de betaling heeft ingevoerd,
goedgekeurd of verzonden.
Rechten en mandaten
Samen met de bank, die verantwoordelijk is voor rechten en
mandaten, bepaalt u welke gebruikers rekeninginformatie te
zien krijgen en betalingen mogen ingeven en/of ondertekenen.
Daarnaast kan het ook interessant zijn om in sommige gevallen
meerdere ondertekenaars aan te duiden.
Orde op zaken
Als u met meerdere gebruikers samenwerkt en u heel frequent
verrichtingen uitvoert, bestaat de kans dat u het overzicht
verliest. Met de handige enveloppefunctie van Isabel 6 kunt u
al uw transacties perfect organiseren en beheren. U kunt de
enveloppes een specifieke naam geven wat het samenwerken
vergemakkelijkt. En verschillende kleuren duiden overzichtelijk de
status van de verrichtingen aan.
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COMFORT
EN EFFICIËNTIE
Eens duidelijk is welke medewerkers welke
verantwoordelijkheden krijgen en wat de juiste flow
van de verrichtingen is, kunnen betalingen uiterst
efficiënt worden beheerd. Zo kunt u bijvoorbeeld het
voorbereidende werk delegeren en, als zaakvoerder
of verantwoordelijke, de uiteindelijke ondertekening
zelf uitvoeren.
Deel begunstigden
U heeft een hele lijst met begunstigden verzameld. Uw
collega’s ook. Deel bekende en nieuwe begunstigden met
elkaar, beperk het werk en voorkom dubbel werk bij het
ingeven van manuele betalingen. Dat is veel handiger en
sneller. En zo bent u niet afhankelijk van één persoon.
Vlot ondertekend
U kunt collega’s per e-mail uitnodigen om een
betaling (mee) te ondertekenen. Indien u dat wenst,
wordt de betaling na de laatste handtekening
automatisch naar de bank verzonden.

Een oplossing op maat
die meegroeit met
uw bedrijf.
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FLEXIBILITEIT
Waar, wanneer en hoe u wil
Wilt u taken aan iemand anders toevertrouwen en toch de
volledige controle behouden? Of iemand anders uitnodigen
om een betaling te ondertekenen op uw eigen PC?
Geen probleem.
U moet betalingen kunnen ondertekenen waar en wanneer
het u past? Met Isabel 6 kunt u altijd verrichtingen
ondertekenen, ook op afstand. Waar u zich ook bevindt, u
krijgt een verwittiging per e-mail wanneer een handtekening
nodig is. Ook als u op zakenreis of met vakantie bent.

Een oplossing moet zich
aanpassen aan uw bedrijf.
Niet andersom.
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CONTINUÏTEIT
Betalingen moeten kunnen doorgaan, ook als een collega
vastzit in de file, ziek is of met vakantie gaat. U moet
bepaalde zaken die u te veel tijd nemen, in alle vertrouwen
kunnen delegeren. Als er extra medewerkers bij komen,
moeten ze snel hun weg vinden in de procedures zodat de
continuïteit verzekerd is. Dat kan allemaal met Isabel 6.

Met Isabel 6
is het altijd
‘business as usual’,
ook als u niet
op kantoor bent.

Hoe kan dat er in de praktijk uitzien?
Welkom bij Futurotex, Belgische KMO met zo’n 25 medewerkers.
Futurotex werkt met verschillende banken en een 20-tal bankrekeningen.

Eva
administratief medewerkster
“Ik doe veel voorbereidend werk
en opvolging. Zo maak ik offertes
en facturen op, kan ik nakijken of
leveranciers terecht of onterecht
klagen over een betaling, of zie
ik in een overzicht van slechte
betalers of ik een nieuwe offerte
mag opmaken of dat ik die klant
veeleer een herinnering moet sturen.
Superhandig.”

Tom
boekhouder
“Ik boek alle aankoopfacturen in ons
boekhoudsysteem in, heel efficiënt
dankzij Eva’s voorbereidende werk.
Ik kijk de betaalvoorstellen na op
basis van vervaldata en stuur ze
gegroepeerd als betaalbestanden
door naar Isabel 6. Vlot en efficiënt…”

Jean-Pierre
financieel directeur
“Ik onderteken de betalingen
die Tom heeft voorbereid in alle
vertrouwen, ook als ik niet op
kantoor ben. Dat is pas efficiënt
samenwerken. Zo heb ik meer
tijd om mij op mijn kerntaken
te concentreren.”

Katleen
zaakvoerder
“Ik heb weinig tijd voor
financiën, maar behoud
perfect het overzicht,
waar en wanneer ik wil.
Daardoor kan ik volop
klanten bezoeken en
mijn bedrijf verder
uitbouwen.”

“Ik geef alle aankoopfacturen
een uniek referentienummer
zodat Tom ze makkelijk
kan ingeven in het
boekhoudsysteem.”

“Ik verwerk de elektronische
rekeninguittreksels
van alle banken in ons
boekhoudsysteem, zodat Eva
meteen kan zien of een klant
betaald heeft of niet.”

Eva
administratief medewerkster

“Ik groepeer de betalingen
in een overzichtelijke
envelop en nodig JeanPierre via Isabel 6 uit om
ze te ondertekenen op het
gepaste moment.”

“Ik kijk alle betalingen
een laatste keer na en
stuur ze ter ondertekening naar Katleen.”

“Ik onderteken betalingen en domiciliëringen
en stuur ze naar Tom
zodat die ze naar de
bank kan sturen.”

Tom
boekhouder

Jean-Pierre
financieel directeur

Katleen
zaakvoerder

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 zegt ons welke noden uw onderneming of organisatie heeft en u krijgt
een oplossing op maat.
Uw behoefte

Onze oplossing

Begunstigden delen met collega’s, transacties eenvoudig laten
ondertekenen en goedgekeurde betalingen automatisch verzenden
Alle transacties ordenen en organiseren voor uzelf en uw collega’s
Op elk moment weten wie een betaling heeft ingevoerd, aangepast,
getekend of verzonden

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

>

Activeer de module Multisign
Gebruik enveloppes in Isabel 6
Vraag voor elke verantwoordelijke
een persoonlijke Isabel 6-kaart aan.

U bent een professional. Wij ook.

BETER TEAMWERK
DANKZIJ ISABEL 6.
Ontdek alle voordelen en modules
op www.isabel.eu

