HANDLEIDING TAKEN FACTUREN

VIND ONDER DEZE KNOP DE
FACTUURGESCHIEDENIS

VIND ONDER DEZE KNOPPEN
DE NOTITIES EN DE BIJLAGEN

KLIK OP DE FACTUURREGEL
VOOR MEER INFORMATIE

KNOPPEN OM DE FACTUUR AF
TE HANDELEN

ONDER DE DRIE
STREEPJES ZITTEN
MEER OPTIES

Kies deze knop om de factuur goed te keuren. Mocht je mandaat niet
toereikend zijn dan wordt de factuur automatisch doorgestuurd naar
je collega met een hogere volmacht voor deze kostenplaats of dit
WBS-element volgens de budgethoudertabel.

Creditnota aangevraagd
Als de factuur onterecht is, vraag dan zelf een creditnota aan bij de
leverancier. Zodra je de creditnota hebt ontvangen in je takenlijst, kun je
deze samen met de debetfactuur goedkeuren. De
crediteurenadministratie streept beide facturen tegen elkaar weg.

Met deze knop stuur je de factuur terug naar de crediteurenadministratie.
Zet de reden van afwijzen in het notitieveld.

Wie mag facturen goedkeuren?
In de budgethouderstabel staan de contactpersonen en
factuurcontroleurs met bijbehorende volmachten. Het AC stuurt de
factuur naar de contactpersoon. Wanneer er geen contactpersoon is, zal
de factuur automatisch naar de factuurcontroleurs met een volmacht
voor het laagste bedrag gaan. Er kan niet (meer) handmatig een volgende
goedkeurder gekozen worden.
Vervanger
Stel bij afwezigheid een vervanger in via Taken personeel in de groep
Takenlijst. Met het instellen van de vervanger neemt deze collega jouw
volmacht tijdelijk over.

Informatieverzoek
Kies deze knop om de factuur ter informatie naar een collega te sturen.
De ontvanger kan de factuur alleen terugsturen. Met deze knop handel je
de factuur dus niet af.

Factuurvereisten
1. Aanleveren: door de leverancier via de e-mail op digifactuur@hva.nl.
2. Richten aan: Hogeschool van Amsterdam t.a.v.
crediteurenadministratie
3. Referentienummer: een HvA-kostenplaats, een HvA WBS- element
of een HvA-ordernummer
4. Naam van de contactpersoon of besteller

Historie
Door te klikken op de knop Historie
ga je naar je outbox om de
verwerkte facturen te bekijken. Onderaan de lijst is het mogelijk om de
lijst met verwerkte facturen te sorteren, te filteren of te groeperen. Zie de
afbeelding hiernaast.

opnemen met de Servicedesk AC via 020 595 1404, of via de mail op
servicedesk-ac@hva.nl.

Om de periode van de Historie aan te passen klik je op de Filter
onderin en kun je de gewenste periode kiezen:
VIA DE LINKERKNOP GA JE
TERUG NAAR JE INBOX MET
NOG TE VERWERKEN FACTUREN

Zoeken
In zowel de inbox als de outbox (historie) kun je naar facturen zoeken op
verschillende velden die in de factuur kopgegevens zichtbaar zijn als
documentnummer, leveranciersnaam, referentie en bankrekening. Het is
niet mogelijk om te zoeken op velden die in de factuurregel staan zoals
bedrag en kostenplaats/WBS.
Contact
Voor vragen over de factuurverwerking kun je telefonisch contact

GEBRUIK DEZE KNOPPEN OM
DE HISTORIE TE SORTEREN, TE
FILTEREN OF TE GROEPEREN

