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Hoofdstuk 1: Over deze instructie 
Voordat we van start gaan met een uitleg over hoe u de Facturatie Module kunt gebruiken, 

vertellen we u graag eerst meer wat deze inhoudt en wat u van deze instructie kunt 

verwachten. 

1.1 Over deze functionaliteit 

In deze instructie vertellen wij u hoe u de Facturatie module kunt gebruiken om zelf facturen 

te maken. Deze facturen kunnen volledig handmatig aangemaakt worden (waarbij u zelf alle 

gegevens invoert) of gekoppeld aan andere onderdelen van uw OTYS systeem (kandidaten, 

contactpersonen/relaties, plaatsingen en urenstaten). Doordat de facturatie module 

geïntegreerd is in uw OTYS systeem is het uitermate geschikt indien u op zoek bent naar een 

simpele facturatietool. 

1.2 Basiskennis 

Bepaalde taken worden in deze instructie niet toegelicht, omdat deze algemeen tot de 

basiskennis van de computergebruiker gerekend worden, of buiten het bereik van deze 

instructie vallen. Het gaat hierbij met name om de volgende taken: 

 Gebruik van Windows; 

 basisgebruik OTYS; 

 taken die in één van de beschikbare handleidingen staan. 

1.3 Commentaar 

Commentaar en reacties op deze instructie en OTYS zijn welkom. Deze kunt u per e-mail 

kenbaar maken aan OTYS Recruiting Technology: handleiding@otys.nl. 
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Hoofdstuk 2: Configuratie 
 

In dit hoofdstuk bespreken we hoe u de Facturatie Module kunt configureren voor het eerste 

gebruik of hoe u deze configuratie in een later stadium kunt aanpassen. 

2.1 Activatie & configuratie door OTYS 

De Facturatie Module is niet voor elke klant geactiveerd en geconfigureerd. Beschikt u niet 

over deze module, maar heeft u hier wel interesse in? Neem dan contact op met onze 

Customer Sales afdeling voor meer informatie. 

 

Bepaalde zaken kunnen alleen door OTYS voor u geactiveerd of aangepast worden. Bij de 

aanvankelijke configuratie zullen wij om uw voorkeuren vragen. Als u hier naderhand een 

wijziging in wilt hebben, kan u deze wijziging aanvragen via een support ticket. 

 

Wij kunnen de volgende zaken voor alle gebruikers instellen: 

 Gebruikte facturatie types: Het is vanuit de Facturatie Module mogelijk om op diverse 

types facturen aan te maken. De volgende type facturen kunnen vanuit de Facturatie 

Module aangemaakt worden: 

o Niet-gerelateerde factuur: Dit is een factuur die niet gekoppeld is aan een 

ander onderdeel in uw database. Deze facturen zal u dus in zijn geheel 

handmatig moeten invoeren. Deze optie is standaard beschikbaar. 

o Relatie factuur: Dit is een factuur die u kunt richten aan een relatie & 

contactpersoon in uw database. U kunt deze selecteren bij het aanmaken van 

de factuur. 

o Kandidaat factuur: Dit is een factuur die u kunt richten aan een kandidaat in 

uw database. U kunt deze selecteren bij het aanmaken van de factuur. 

o Plaatsingen factuur: Dit is een factuur die u kunt koppelen aan een plaatsing 

in uw database. Op basis van de gekoppelde plaatsing worden er automatisch 

gegevens (zoals de gegevens van de gekoppelde relatie & contactpersoon) 

gevuld. 

o Product factuur: Dit is een factuur die automatisch gegenereerd wordt na een 

webshop aankoop. Deze facturen kunnen alleen automatisch na een webshop 

aankoop gegenereerd worden. Het is niet mogelijk om facturen van dit type 

handmatig via de Facturatie Module aan te maken. 

o Aanmaken van facturen vanuit urenstaten: Indien u gebruik maakt van de 

Urenregistratie Module kunt u ook vanuit deze module direct facturen 

aanmaken. Indien wij deze optie voor u activeren ziet u een optie 'Genereer 

factuur' in een urenstaat. 

 Factuurnummers aan het begin van het jaar niet terugzetten: Standaard wordt het 

factuur volgnummer (zie 'Formaat factuurnummer' in paragraaf 2.2) ieder jaar 

automatisch teruggezet naar '1'. Door het jaartal in het factuurnummer te verwerken 

heeft u altijd unieke factuurnummers. Indien u niet wil dat dit volgnummer aan het 
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begin van het jaar teruggezet wordt naar '1', kunnen wij dit via deze instelling 

voorkomen zodat factuurnummers te allen tijde blijven doorlopen. 

 Valuta's: In de meeste gevallen zal ingesteld zijn dat u uw facturen alleen op basis 

van bedragen in Euro's kunt opstellen. Indien u andere valuta's tot uw beschikking 

wilt hebben kunnen wij deze voor u toevoegen. 

 Toevoegen standaard voettekst aan PDF facturen: Wij kunnen een standaard 

'voettekst' toevoegen aan uw PDF facturen. De inhoud van deze voettekst kan via de 

volgende opties bepaald worden. 

 Adres in voettekst: Hiermee bepalen we het adres in de voettekst van de PDF factuur. 

 BTW nummer in voettekst: Hiermee bepalen we het BTW nummer in de voettekst van 

de PDF factuur. 

 Bankrekeningnummer in voettekst: Hiermee bepalen we het bankrekeningnummer 

in de voettekst van de PDF factuur. 

 Telefoonnummer in voettekst: Hiermee bepalen we het telefoonnummer in de 

voettekst van de PDF factuur. 

 Faxnummer in voettekst: Hiermee bepalen we het faxnummer in de voettekst van de 

PDF factuur. 

 E-mailadres in voettekst: Hiermee bepalen we het e-mailadres in de voettekst van de 

PDF factuur. 

 

Daarnaast kunnen wij ook nog bepaalde zaken voor specifieke gebruikers activeren of 

deactiveren: 

 Rechten voor Facturatie Module: Per gebruiker kunnen wij bepalen of deze gebruiker 

rechten moet hebben voor de Facturatie Module. 

 Facturatie Module beheerder: Wij kunnen specifieke gebruikers aanwijzen als 

'Facturatie Module beheerder'. Deze gebruikers hebben extra rechten ten opzichte 

van reguliere gebruikers. De extra mogelijkheden die deze beheerder heeft worden 

besproken in paragraaf 2.2 (Configuratie door beheerder). 

 

2.2 Configuratie door beheerder 

Nadat deze functionaliteit voor u is geactiveerd en is ingericht, kan u als beheerder nog 

verschillende zaken wijzigen in de configuratie van de Facturatie Module. Dit doet u via de 

volgende stappen: 

 Open de Facturatie Module  

 Klik bovenin op de knop Instellingen 

 Er opent een nieuw venster waar u de volgende zaken in kunt stellen: 

o Formaat factuurnummer debet: Facturen hebben uiteraard een 

factuurnummer. Het is belangrijk dat deze in een vast format staan en dat de 

factuurnummers opvolgend zijn. In dit veld kunt u het format van het 

factuurnummer opgeven (bijvoorbeeld 'INV-[yyyy]-[mm]-NR-[nr:4]-A'). In dit 

format kunt u de samenvoegvelden '[yyyy]' (jaar van factuur), '[mm]' (maand 

van factuur), '[nr:4]' (volgnummer). Voor het volgnummer geldt dat het getal 

het aantal cijfers van het volgnummer bepaalt en dat iedere jaar opnieuw 
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begonnen wordt met 'tellen'. De eerste factuur van een jaar begint bij '[nr:4]' 

dus met '0001'. Via de knop 'Schermvoorbeeld' vindt er een controle plaats op 

de opgegeven code. U ziet in een popup vervolgens een voorbeeld van de code 

of 'Ongeldig formaat voor het factuurnummer' indien het opgegeven formaat 

niet correct is. 
o Formaat factuurnummer credit: Hiermee bepaalt u het format van een 

creditfactuur (bijvoorbeeld 'INV-[yyyy]-[mm]-NR-[nr:4]-B'). Dit werkt verder 

soortgelijk als het bepalen van het format van een debetfactuur. 
o Genereer factuur nr.: Via deze instelling bepaalt u hoe de factuurnummers 

gegenereerd moeten worden. U heeft hierin drie keuzes: 
 Genereer automatisch: Indien u hier voor kiest wordt bij iedere nieuwe 

factuur automatisch een nieuw factuurnummer aangemaakt. 

 Genereer bij verwerken: Indien u hier voor kiest moet u bij een factuur 

zelf op de knop 'Genereer factuurnummer' klikken om het 

factuurnummer automatisch te genereren. 

 Vul handmatig in: Indien u hier voor kiest moet u bij een factuur zelf 

een factuurnummer invullen. 

o Standaard BTW %: Hiermee bepaalt u het standaard BTW percentage voor uw 

facturen. U kunt deze later per factuur nog aanpassen. 

o Standaard meervoudige BTW: Indien u deze optie uitschakelt dan geldt voor 

alle producten op uw factuur eenzelfde BTW percentage. Indien u deze optie 

inschakelt dan kunt u per product het BTW percentage aanpassen. 

o Standaard aantallen gebruiken: Indien u deze optie uitschakelt dan kunt u 

standaard enkel factuurregels toevoegen en gaan wij er vanuit dat iedere 

factuurregel slechts één keer in rekening gebracht wordt. Indien u deze optie 

inschakelt dan kunt u per factuurregel een aantal opgeven (standaard is dit 

'1'), zodat u een factuurregel bijvoorbeeld meerdere keren in rekening kan 

brengen. 

o Voeg bonusrij toe: Indien u deze optie inschakelt dan wordt er standaard een 

extra factuurregel toegevoegd aan iedere factuur. Via onderstaande opties 

kunt u bepalen wat de inhoud van deze vaste extra factuurregel is. 

o Bonusrij tekst: Indien u gebruik maakt van de 'bonusrij', bepaalt u met deze 

optie de omschrijving van deze vaste additionele factuurregel. 

o Bonusrij tarief: Indien u gebruik maakt van de 'bonusrij', bepaalt u met deze 

optie de omschrijving van deze vaste additionele factuurregel. 

o Tekst voor normale uren: Indien u facturen genereert vanuit plaatsingen / 

urenstaten, kunt u met deze optie de vaste tekst voor de normale uren 

bepalen (bijvoorbeeld 'Regulier gewerkte uren'). De bijzondere uren (overuren 

& toeslaguren), krijgen te aller tijde de naam zoals deze in de plaatsing zijn 

gedefinieerd. 
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Afbeelding 2.2.1 – Facturatie instellingen 

 

Nadat u bovenstaande zaken heeft gewijzigd, klikt u op 'Bewaren' om de wijzigingen op te 

slaan. 

 

2.3 Kolommen instellen 

Iedere gebruiker kan zelf bepalen welke kolommen er getoond moeten worden in de 

lijstweergave in de Facturatie Module. Op deze manier kan per gebruiker de meest relevante 

gegevens getoond worden. Dit doet iedere gebruiker zelf via de volgende stappen: 

 Open de Facturatie Module  

 Klik bovenin op de knop Kolommen  

 Plaats een vinkje voor de velden die in de lijstweergave getoond moeten worden en 

klik op Bewaren 
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Afbeelding 2.3.1 – Kolom instellingen
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Hoofdstuk 3: Gebruik 
 

In dit hoofdstuk bespreken we hoe u de Facturatie Module kunt gebruiken. Wij laten u zien 

hoe u de diverse soorten facturen aan kunt maken en hoe u deze verder kunt verwerken. 

Tevens vertellen wij u hoe u facturen kunt crediteren en eventueel kunt exporteren. 

3.1 Lijstweergave 

Nadat u op het icoon van de Facturatie Module heeft geklikt opent de lijstweergave van de 

Facturatie Module. In deze lijstweergave kunt u de volgende acties ondernemen: 

 Een nieuwe factuur aanmaken (zie paragraaf 3.2, 3.3, 3.4 & 3.5) 

 De kolommen in de lijst bepalen (zie paragraaf 2.3) 

 De facturen exporteren (zie paragraaf 3.9) 

 

Via het zoekfilter bovenin de lijst kunt u zoeken naar specifieke facturen. U kunt in dit 

zoekfilter zoeken op de volgende velden: 

 Factuurdatum: Hiermee kunt u zoeken naar facturen met een factuurdatum op of na 

de opgegeven datum. 

 Vervaldatum: Hiermee kunt u zoeken naar facturen met een vervaldatum op of voor 

de opgegeven datum. 

 Periodiek: Hiermee kunt u zoeken naar facturen met een periode over een bepaalde 

opgegeven periode (maand + jaar) zoals opgegeven in de factuur. U kunt dit alleen 

gebruiken door een maand én een jaar op te geven. 

 Kandidaat: Hiermee kunt u zoeken naar facturen die gekoppeld zijn aan een 

specifieke kandidaat (zie paragraaf 3.4). 

 Relatie: Hiermee kunt u zoeken naar facturen die gekoppeld zijn aan een specifieke 

relatie (zie paragraaf 3.3). 

 Plaatsing: Hiermee kunt u zoeken naar facturen die gekoppeld zijn aan een specifieke 

plaatsing (zie paragraaf 3.5). 

 Order: Hiermee kunt u zoeken naar facturen die gekoppeld zijn aan een webshop 

order. Deze facturen worden automatisch gegenereerd indien u gebruik maakt van de 

OTYS webshop functionaliteit. 

 Trefwoord: Hiermee kunt u op trefwoord zoeken in het ‘Onderwerp’ of de ‘Uw 

referentie’ velden van de facturen. 

 Status: Hiermee kunt u zoeken naar facturen met een specifieke status. 

 Type: Hiermee kunt u zoeken naar facturen met een bepaalde typering (zie paragraaf 

3.3 t/m 3.6). 

 Credit: Hiermee kunt u zoeken naar debet (‘Nee’) of credit (‘Ja’) facturen. 

 

Door te dubbelklikken op een factuur in de lijst kunt u deze openen. Het is ook mogelijk om 

facturen te selecteren en bovenin bij Actie kiezen voor Wijzig status. U kunt vervolgens de 

gewenste status selecteren en op OK klikken. De status wordt dan ‘in batch’ gewijzigd. 



 

 

 

 

 

OTYS Recruiting Technology   3 februari 2014 12 

3.2 Niet-gerelateerde facturen aanmaken 

Een niet-gerelateerde factuur is een factuur die niet gekoppeld is aan een ander onderdeel 

in uw database. Deze facturen zal u dus in zijn geheel handmatig moeten invoeren. Deze 

optie is standaard beschikbaar. 

 

Het aanmaken van een niet-gerelateerde factuur doet u via de volgende stappen: 

 Open de Facturatie Module  

 Kies linksboven bij Type voor Niet-gerelateerd  

 Klik op Toevoegen 

 Er opent een blanco factuur. U kunt hier de volgende zaken invullen: 

o Basisgegevens: Bovenin de factuur kunt u enkele basisgegevens instellen: 

 Vinkje 'Meervoudige BTW': Indien u deze optie aanvinkt kunt u per 

factuurregel een BTW percentage opgeven. Indien u deze optie uitvinkt 

geldt het basis BTW tarief voor alle factuurregels. 

 Vinkje 'Gebruik aantallen': Indien u deze optie aanvinkt kunt u per 

factuurregel een aantal opgeven. Indien u deze optie uitvinkt is dit niet 

mogelijk (en gaan we er dus vanuit dat iedere factuurregel één keer 

meegenomen moet worden in het totaal). 

 Status: Hier kunt u de status van de factuur aanpassen ('Nieuw', 

'Concept', 'Gereed voor verzenden', 'Verzonden' & 'Betaald'). Als u de 

status 'Gereed voor verzenden', 'Verzonden' of 'Betaald' selecteert 

wordt de factuur 'gelocked' en kunt u de inhoud niet meer aanpassen. 

Het is dan ook niet meer mogelijk om de status te wijzigen naar 'Nieuw' of 

'Concept' 

o Sectie Niet-gerelateerde factuur: Hier kunt u de basisgegevens van de factuur 

opgeven. Dit betreft de volgende velden: 

 Onderwerp: Dit is de naam van de factuur. Deze wordt standaard op de 

factuur getoond en wordt in de lijstweergave van de Facturatie Module 

getoond. 

 Periode: Dit is de periode (maand & jaar) van de factuur. Deze wordt 

standaard niet op de factuur getoond, maar kan in de lijstweergave van 

de Facturatie Module gebruikt worden om op te filteren. 

 Factuurdatum: Dit is de factuurdatum van de factuur. Deze wordt 

standaard op de factuur getoond en wordt in de lijstweergave van de 

Facturatie Module getoond. 

 Betaaltermijn: Dit is de betaaltermijn van de factuur in dagen. Deze 

wordt standaard op de factuur getoond. Let op: u kunt hier alleen een 

heel getal (bijvoorbeeld '14') invullen. 

 Uw kenmerk: Dit is de het kenmerk dat u aan de ontvanger van de 

factuur kunt geven. Deze wordt standaard niet op de factuur getoond. 

 Factuurnummer: Dit is het factuurnummer. Indien u bij 'Genereer 

factuur nr.' (zie paragraaf 2.2: Configuratie door beheerder) gekozen 

heeft voor 'Genereer automatisch' heeft gekozen dan wordt voor 

iedere nieuwe factuur automatisch een factuurnummer gegenereerd. 
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Indien u gekozen heeft voor 'Genereer bij verwerken' dan kunt u via de 

knop 'Genereer factuurnummer' bovenin automatisch een 

factuurnummer genereren. Indien u gekozen heeft voor 'Vul 

handmatig in' kunt u zelf een factuurnummer invullen. LET OP: Indien 

u ervoor kiest om het factuurnummer niet automatisch te genereren, 

zorg er dan voor dat u een factuurnummer heeft gegenereerd of 

ingevuld voordat u de status aanpast naar 'Gereed voor verzenden', 

'Verzonden' of 'Betaald'. Na deze statuswijziging kunt u immers geen 

wijzigingen aanbrengen in de factuur. 

 Basis BTW: Hier geeft u het basis BTW percentage voor de factuur op. 

Indien u een vinkje bij 'Meervoudige BTW' plaatst kunt u hier per 

factuurregel van afwijken. 

 Valuta: Hier geeft u aan in welke valuta de factuur is. Indien u hier 

valuta's in mist, kunnen wij deze voor u activeren (zie paragraaf 2.1: 

Activatie & configuratie door OTYS). 

 Uw referentie: Dit is de referentie dat u aan de ontvanger van de 

factuur kunt geven. Deze wordt standaard op de factuur getoond. 

o Sectie 'Adresgegevens': In deze sectie geeft u de adresgegevens van de 

organisatie en persoon die u factureert. Deze gegevens worden standaard op 

de factuur getoond. 

o Sectie 'Factuurregels': Hier kunt u handmatig de factuurregels toevoegen. U 

vult de gegevens van een factuurregel in de invulvelden in en klikt vervolgens 

op het groene toevoegen-icoon. Op deze manier kunt u verschillende 

factuurregels toevoegen. Indien u een factuurregel wilt verwijderen klikt u op 

het rode verwijderen-icoon en bevestigd u met 'OK'. Het is niet mogelijk om 

reeds toegevoegde factuurregels aan te passen, maar u kunt een factuurregel 

dus wel verwijderen en opnieuw toevoegen. 

o Sectie 'Totalen': In de sectie totalen ziet u de totaalbedragen van de factuur, 

onderverdeeld per BTW percentage. Dit is een informatief veld. U kunt hier 

niets wijzigen. 

 

Nadat u alle zaken ingevuld heeft klikt u op 'Bewaren' om de wijzigingen op te slaan. 

Uiteraard kunt u wijzigingen via deze knop ook tussentijds opslaan. 

 

De verdere verwerking van deze factuur is uiteengezet in paragraaf 3.7: Facturen versturen 

& verwerken. 
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Afbeelding 3.2.1 - niet-gerelateerde factuur 

3.3 Relatie facturen aanmaken 

Een relatie factuur is een factuur die u kunt richten aan een relatie & contactpersoon in uw 

database. De werking hiervan is soortgelijk als een niet-gerelateerde factuur, echter kunt u 

bij dit type factuur selecteren een relatie & contactpersoon als ontvanger selecteren. Indien 

deze optie niet voor u beschikbaar is kunt u dit aanvragen via een support ticket (zie 

paragraaf 2.1: Activatie & configuratie door OTYS). 

 

Het aanmaken van een relaties factuur doet u via de volgende stappen: 

 Open de Facturatie Module  

 Kies linksboven bij Type voor Relatie 

 Klik op Toevoegen 

 Er opent een blanco factuur. U kunt hier dezelfde zaken invullen als bij een niet-

gerelateerde factuur (zie paragraaf 3.1: Niet-gerelateerde facturen aanmaken). Het 

verschil is dat u bij de sectie 'Adresgegevens' niet zelf adresgegevens in kunt / hoeft 

te vullen. In plaats daarvan klikt op het vergrootglas rechts naast het Relatie veld. Er 

opent een nieuw venster waar u in het bovenste gedeelte van het scherm een relatie 

kunt opzoeken & selecteren. Vervolgens kunt u in het onderste gedeelte van het 

scherm een contactpersoon selecteren en op Invoegen klikken. De gegevens van de 

relatie & contactpersoon worden dan automatisch ingevuld. De relatienaam is niet 

aanpasbaar, de andere velden kunt u vervolgens zelf aanpassen. 

 

De rest van het proces is zoals eerder aangegeven als het aanmaken van een niet-

gerelateerde factuur (zie paragraaf 3.1: Niet-gerelateerde facturen aanmaken). 
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3.4 Kandidaten facturen aanmaken 

Een kandidaten factuur is een factuur die u kunt richten aan een kandidaat in uw database. 

De werking hiervan is soortgelijk als een niet-gerelateerde factuur, echter kunt u bij dit type 

factuur selecteren een kandidaat als ontvanger selecteren. Indien deze optie niet voor u 

beschikbaar is kunt u dit aanvragen via een support ticket (zie paragraaf 2.1: Activatie & 

configuratie door OTYS). 

 

Het aanmaken van een kandidaten factuur doet u via de volgende stappen: 

 Open de Facturatie Module 

 Kies linksboven bij Type voor Kandidaat 

 Klik op Toevoegen 

 Er opent een blanco factuur. U kunt hier dezelfde zaken invullen als bij een niet-

gerelateerde factuur (zie paragraaf 3.1: Niet-gerelateerde facturen aanmaken). Het 

verschil is dat u bij de sectie 'Adresgegevens' niet zelf adresgegevens in kunt / hoeft 

te vullen. In plaats daarvan klikt op het vergrootglas rechts naast het Naam veld. Er 

opent een nieuw venster waar u een kandidaat kunt opzoeken & selecteren. 

Vervolgens kunt u op Invoegen klikken. De gegevens van de kandidaat worden dan 

automatisch ingevuld. 

 

De rest van het proces is zoals eerder aangegeven als het aanmaken van een niet-

gerelateerde factuur (zie paragraaf 3.1: Niet-gerelateerde facturen aanmaken). 

3.5 Plaatsingen facturen aanmaken 

Een plaatsingen factuur is een factuur die u kunt richten aan een relatie & contactpersoon in 

uw database. De werking hiervan is soortgelijk als een niet-gerelateerde factuur, echter kunt 

u bij dit type factuur een plaatsing selecteren. Op basis hiervan wordt de factuur gedeeltelijk 

gevuld. Indien deze optie niet voor u beschikbaar is kunt u dit aanvragen via een support 

ticket (zie paragraaf 2.1: Activatie & configuratie door OTYS). 

 

Het aanmaken van een plaatsingen factuur doet u via de volgende stappen: 

 Open de Facturatie Module  

 Kies linksboven bij Type voor Plaatsing 

 Klik op Toevoegen 

 Er opent een blanco factuur. U kunt hier dezelfde zaken invullen als bij een niet-

gerelateerde factuur (zie paragraaf 3.1: Niet-gerelateerde facturen aanmaken). Het 

verschil is dat u bij de sectie 'Plaatsing' op het vergrootglas rechts naast het 

Plaatsing veld kunt klikken. Er opent een nieuw venster waar u een plaatsing kunt 

opzoeken & selecteren. Vervolgens kunt u op Invoegen klikken. De gegevens in de 

sectie 'Plaatsing' en 'Adresgegevens' worden automatisch gevuld op basis van de 

plaatsingsgegevens. Deze gegevens kunt u eventueel nog aanpassen. 

 

De rest van het proces is zoals eerder aangegeven als het aanmaken van een niet-

gerelateerde factuur (zie paragraaf 3.1: Niet-gerelateerde facturen aanmaken). 
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3.6 Urenstaten facturen aanmaken 

Indien u gebruik maakt van onze Urenregistratie Module, dan kunnen wij het aanmaken van 

facturen vanuit Urenregistraties ook voor u activeren. In zo'n geval kunt u vanuit een 

urenstaat direct een factuur aanmaken. 

 

Het aanmaken van een urenstaten factuur doet u via de volgende stappen: 

 Open de Urenregistratie Module 

 Open een bestaande urenstaat 

 Klik bovenin op Genereer factuur 

 Er opent een urenstaat factuur met daarin alle gegevens van de plaatsing en 

urenstaat reeds ingevuld. De uren en bijbehorende bedragen zijn hier dus ook al als 

factuurregels ingevuld. Deze gegevens kunt u eventueel nog aanpassen. 

 

De rest van het proces is zoals eerder aangegeven als het aanmaken van een niet-

gerelateerde factuur (zie paragraaf 3.1: Niet-gerelateerde facturen aanmaken). 

 

 
Afbeelding 3.6.1 - Een urenstaten factuur 

 

Het is alleen mogelijk om een factuur aan te maken vanuit geaccordeerde urenstaten. Indien 

er vanuit een urenstaat al eerder een factuur is aangemaakt ziet u niet de button Genereer 

factuur, maar een button Open factuur. Door op deze knop te klikken opent u direct de 

gerelateerde factuur. 

3.7 Facturen versturen & verwerken 

Nadat u een factuur heeft aangemaakt kunt u deze vervolgens versturen en verder 

verwerken.  
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Dit doet u via de volgende stappen: 

 Open de Facturatie Module 

 Zoek & open de betreffende factuur 

 Bovenin bij Status kunt u de status van de factuur wijzigen ('Nieuw', 'Concept', 

'Gereed voor verzenden', 'Verzonden' & 'Betaald'). Op deze manier weet u waar de 

factuur zich in uw facturatieproces bevindt. Als u de status 'Gereed voor verzenden', 

'Verzonden' of 'Betaald' selecteert wordt de factuur 'gelocked' en kunt u de inhoud 

niet meer aanpassen. Het is dan ook niet meer mogelijk om de status te wijzigen naar 

'Nieuw' of 'Concept' 

 Door op de knop Verwijderen te klikken en te bevestigen met OK kunt u een factuur 

verwijderen. Facturen met de status 'Gereed voor verzenden', 'Verzonden' of 

'Betaald' worden 'gelocked' en kunnen niet verwijderd worden. 

 Door op de knop PDF Afdrukken te klikken kunt u een PDF factuur genereren. Deze 

kunt u bijvoorbeeld uitprinten en per post versturen. De look & feel van deze PDF 

factuur kan door onze Web Development afdeling indien gewenst op maat gemaakt 

worden. Indien u hier interesse in heeft, kunt u contact opnemen met onze Customer 

Sales afdeling. 

 Door op de knop Verzenden per e-mail te klikken en met OK te bevestigen opent er 

een e-mail met de factuur als PDF bijlage. Op deze manier kunt u de factuur 

eenvoudig & snel digitaal verzenden. Let op: Dit proces zorgt ervoor dat de status van 

de factuur automatisch in 'Verzonden' wordt aangepast. U kunt hierna de factuur 

zodoende niet meer aanpassen. 

3.8 Facturen crediteren 

Het kan uiteraard zijn dat u een factuur moet crediteren. Ook hier is in de Facturatie Module 

rekening mee gehouden. 

 

Om een factuur te crediteren neemt u de volgende stappen: 

 Open de Facturatie Module 

 Zoek & open de betreffende factuur die gecrediteerd moet worden 

 Klik bovenin op de knop Credit factuur en bevestig deze actie met OK. 

 Er opent een creditfactuur op basis van de bestaande debet factuur. Deze 

creditfactuur kan hetzelfde proces doorlopen als een debet factuur. 

 

Let op: De 'Credit factuur' knop is alleen klikbaar indien de status van de huidige debet 

factuur 'Gereed voor verzenden', 'Verzonden' of 'Betaald' is. 

3.9 Facturen exporteren 

Het is ook mogelijk om facturen te exporteren. Om dit te doen klikt u bovenin de 

lijstweergave op de knop Export. Er opent een venster waarmee u gegevens kunt exporteren 

zoals u dat in OTYS gewend bent. Indien u hier niet mee bekend bent kunt u de Key-user 

handleiding raadplegen voor meer informatie over het exporteren van gegevens uit OTYS. 


