MODULE III FACTUURCONTROLE
Energiemissie is dé onafhankelijke dienstverlener op het gebied van energiemonitoring en energiemanagement. De Energiemonitor van Energiemissie is gebruiksvriendelijk, compleet en volledig webbased (in the cloud). Het energiemonitoringsysteem is opgebouwd in 3 licentiemodules en te combineren. In dit productblad lees je de
belangrijkste mogelijkheden en functionaliteiten van Module III Factuurcontrole.
Met de modules I en II weet je nu alles van jullie energieaansluitingen en beschik je over alle relevante (meet) data. Met de
module III zet je de volgende stap naar de totale controle over alle energiefacturen en kosten. In deze module worden digitaal aangeleverde facturen van jouw leverancier, netbeheerder of meetbedrijf 100% geautomatiseerd gecontroleerd met de
beschikbare (meet)data in onze Energiemonitor. Snel, simpel en doeltreﬀend! Naast de energiebesparingsambities bespaar
je nu ook tijd met het controleren van (complexe) energiefacturen.

Standaard voor
digitale energiefacturen

De Energie eFactuur is ontwikkeld voor en
door de energiebranche. Energiemissie is
één van de betrokken partijen geweest bij

Digitale energiefacturen
(semi)overheden

De Energie eFactuur is in 2015 gelan- de ontwikkeling van de Energie eFactuur. Overheden en gemeenten moeten vanaf
ceerd. Dit is dé standaard voor elektro- Onze Energiemonitor is dan ook volledig 18 april 2019 energie eFacturen kunnen
nisch factureren binnen de energiesector. aangepast op deze standaard.

verwerken. Hiermee

optimaliseren bij-

voorbeeld gemeenten hun interne bedrijfsvoering.

Deze

geautomatiseerde

gegevensverwerking levert verschillende
voordelen op:
• Flinke kostenbesparing
• Snellere verwerking van energiefacturen
• Minder administratieve fouten
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Hoe vindt de factuurcontrole
plaats?

exporteren naar Excel. Hiermee heb je
een duidelijk overzicht dat je kunt delen
met de leverancier. Dankzij de digitale

De factuurcontrole is volledig geautoma- afhandeling zijn de handmatige handelintiseerd op een zeer hoogwaardig niveau. gen beperkt tot slechts één enkele muisDe controle vindt plaats aan de hand van klik.
de factuurproducten die aan elke individuele meter zijn gekoppeld. Hierdoor kun
je per factuur zien of de factuur klopt of
niet. Klopt de factuur niet, dan weet je
precies waar de fout zit. Dit kan een ﬁnanciële fout zijn, zoals een verkeerd tarief.
Of een administratieve fout, zoals een factuur die al eerder in rekening is gebracht.
De foutmeldingen (disputenlijst) kun je

Kenmerken Module III Factuurcontrole
Naast de functionaliteiten van Module I en II,
beschikt module III over de volgende kenmerken:
• Controles en foutmeldingen tot op productniveau
• Verwerking van de nieuwste XML factuur (eFactuur) en CSV facturen
• Factuurcontrole voor aansluitingen met of zonder meetdata
• Doorbelasting aan de hand van het aansluitingenregister
• Gebruiksvriendelijke lay-out
• Alle facturen inclusief foutmeldingen zijn direct te exporteren
• Iedere budgethouder heeft inzicht in zijn/haar facturen

Dankzij de structuur van het aansluitingenregister zijn alle ontvangen energiefacturen per organisatieniveau inzichtelijk. Budgethouders kunnen aan de hand hiervan bepalen of ze in de pas lopen met het beoogde budget of wat het budget voor volgend
jaar moet worden.
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