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Met één druk op de knop
‘Ingis was precies waar we naar op zoek waren. Ons 
facturerings proces is veel efficiënter geworden. Vroeger 
zaten we hier op de 23e van de maand vier uur lang met vijf 
man facturen te vouwen. Nu is factureren met één druk op de 
knop gebeurd. Makkelijker én goedkoper. 

Toekomstproof
‘Ingis is een initiatief van de ING. De ING is een grote partij, 
dat garandeert dat Ingis goed meegaat in de ontwikkelingen 
op dit gebied. Dat is ook op langere termijn een prettig en 
veilig idee.’ 

Over Ingis
Ingis is de makkelijke internetservice voor zakelijk 
elektronisch factureren. Met Ingis kunt u:
p elektronisch facturen versturen
p elektronisch facturen ontvangen
p facturen automatisch verwerken in uw boekhoudpakket
p facturen bekijken en bewaren in een online archief
p online vragen over facturen afhandelen.

Meer weten? 
Kijk dan op ingis.nl of neem contact op met Ingis Support 
020 652 25 00, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur.
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‘Veel bedrijven twijfelen over de overstap naar 
elektronisch factureren. Ze denken dat hun klanten 
er nog niet klaar voor zijn, of dat overstappen lastig 
is en duur. Onze ervaring is anders. Wij factureren 
nu al twee jaar via Ingis. Dat werkt efficiënt, de 
implementatie was snel geregeld en we besparen 
flink op onze factureringkosten. En 75% van onze 
klanten doet al mee. Naar volle tevredenheid.’

Het bedrijf
Leasen zonder zorgen
‘Personal Car Lease is een middelgrote leasemaatschappij. 
Klanten kunnen bij ons terecht voor personen en bedrijfs
auto’s. We verzorgen leasecontracten voor kortere of langere 
tijd, en we zijn gespecialiseerd in wagenparkbeheer. Eigenlijk 
kun je zeggen dat we onze klanten alle zorgen rond mobiliteit 
uit handen nemen. Onze klanten altijd mobiel, daar gaan we 
voor.’ 

2.100 facturen per maand
‘Personal Car Lease verzendt maandelijks circa 2.100 
facturen. De facturen voor leasecontracten versturen we 
iedere maand in één keer, rond de 23e. Daarnaast factureren 
we gedurende de maand de bekeuringen en schades.’ 

Het probleem
Veel werk, hoge kosten
‘Wij waren niet blij met ons factureringsproces. Ga maar 
eens na wat er moet gebeuren voor een papieren factuur 
de deur uit is: boeken, printen, envelop eromheen, naar de 
postkamer, stempelen, verzenden. Dat is zó tijdrovend. En 
dan heb ik het nog niet eens over de kosten voor papier, 
print, porto, en afschrijving voor apparatuur. We wisten dat 
factureren makkelijker moest kunnen. Efficiënter, goedkoper. 
Maar vind maar eens een haalbare oplossing die past bij de 
wensen van je bedrijf.’ 

De oplossing
Complete internetservice
‘Bestaande oplossingen voor elektronisch factureren waren te 
duur en bestonden uit een aparte applicatie. Daarmee richt 
je in feite een extra proces in, en dat vonden wij niet optimaal. 
Tot ik werd gebeld door de leverancier van ons boek houd
pakket: ‘Er is een nieuw online platform voor elektronisch 
factureren op de markt. Simpel te implementeren, tegen lage 
instapkosten. En: het werkt via je eigen boekhoudpakket.’ 

Factureren via je eigen boekhoudpakket
‘Ingis is direct gekoppeld aan ons boekhoudpakket, Microsoft 
Dynamics NAV. Dat vind ik een enorm voordeel. Wij hoeven 
de factuur alleen nog in te boeken, en dan is het klaar. De 
rest loopt automatisch. Ons boekhoudpakket verzendt de 
factuur naar Ingis, Ingis levert de factuur af bij de klant. En 
de volgende morgen vind ik een terugkoppeling in mijn 
mail box, zo zie ik precies wat er is gebeurd. Met de facturen 
kunnen we trouwens ook bijlagen meesturen, bekeuringen 
bijvoorbeeld. Wel zo handig.’ 

De overstap 
Eenvoudige implementatie
‘We hoorden in maart 2009 voor het eerst van Ingis, en in juli 
2009 zijn we live gegaan. De aansluiting verliep heel soepel, 
want er was al een softwaremodule beschikbaar voor de 
koppeling van ons boekhoudpakket met Ingis. Het was in 
drie dagen gebeurd. Ondertussen kon het werk gewoon 
doorgaan. Daardoor konden we Ingis in ons eigen tempo 
testen en implementeren.’ 

Klanten geïnformeerd
‘Voor ons kwam Ingis precies op het juiste moment. We 
waren eind 2008 net gestart met onze online leaseservice 
Flexlease.nl. Klanten die online hun leasecontract regelen, 
zijn ook klaar voor online factureren. Voor Flexlease zijn we 
dan ook in één maand overgegaan. Onze andere klanten 
hebben we eerst een brief gestuurd, daarna gebeld. Soms 
waren ze in eerste instantie wat terughoudend. Maar onze 
accountmanagers konden twijfels veelal wegnemen.’ 

Het resultaat
75% elektronisch 
‘Inmiddels is 75% van onze klanten om, tot volle tevredenheid. 
En het aantal klanten dat meedoet, groeit nog steeds. 
Natuurlijk blijven er klanten die geen elektronische factuur 
willen. Geen probleem: we kunnen eenvoudig zelf aangeven 
welke facturen via Ingis verstuurd moeten worden, en welke 
niet. Dus als een klant daarop staat, krijgt hij zijn factuur 
gewoon per post.’

Reacties van klanten?
‘Klanten vinden het makkelijk dat ze online hun vragen 
kunnen stellen over de factuur. Daarnaast krijgen ze hun 
factuur gratis in het format dat hen het beste past: PDF, Excel 
of XML. En als ze willen, kunnen ze onze facturen direct 
inlezen in hun eigen boekhoudpakket.’
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