


Hét platform 
waarmee jij 
debiteurenbeheer 
onder controle krijgt.



Krijg je facturen 30% sneller 

betaald door consistente opvolging 

van facturen en het aanbieden van 

verschillende betaalmethoden.

Snellere betalingen

Door vriendelijke en duidelijke 

communicatie maak je niet alleen 

jezelf, maar ook jouw debiteuren 

blij…. win-win!

Klanttevredenheid

Bespaar tot 80% van je tijd dat je 

besteedt aan debiteurenbeheer door 

slimme automatisering van 

administratieve taken.

Minder werk



Grip op je facturen
Snelle filters en makkelijke inzichten. Houd grip 

op je openstaande facturen en schakel waar dat 

nodig is. 



Inzicht en controle

Met Notify heb je inzicht in je dagelijkse 

agenda en berichten. Zo houd je 

controle en bespaar je dagelijkse zeeën 

van tijd.



Zie in een oogopslag welke acties er voor 

je worden uitgevoerd en welke acties 

jouw aandacht nodig hebben.

Overzichtelijke
agenda



Eenvoudige communicatie met 
een gezamenlijke inbox

Goede communicatie met je debiteur is essentieel. 

Waarom wordt een factuur niet betaald? Is deze aan 

de aandacht ontsnapt? Is er een klacht? Met de 

inbox van Notify maak je communicatie met jouw 

klanten eenvoudig.



Zelf behandelen of 
toewijzen?

Alle binnenkomende berichten worden 

direct gekoppeld aan de betreffende 

factuur. Beantwoorden doe je direct vanuit 

je mailbox. Berichten toewijzen aan je 

collega? Dat doe je in één klik.



Happy customers: Verhoog de 
klanttevredenheid

Positieve benadering en duidelijke communicatie 

zorgen voor een beter gevoel bij jouw klanten met 

als resultaat: beter betaalgedrag een blije klanten.



Online inzicht, 
ook voor jouw klant

Jouw klanten hebben realtime inzicht in 

openstaande facturen en kunnen gemakkelijk 

reageren wanneer dat nodig is. 

Betalingsregelingen afspreken, veelgestelde

vragen en zelfs online chat. Het is allemaal 

mogelijk.



Bied je klanten meer 
betalingsmogelijkheden

Voeg iDeal, Bancontact, Creditcard of 

andere betalingsmogelijkheden toe aan 

jouw facturen en herinneringen. 

Betalingen ontvang je gewoon op je eigen 

bankrekening. 



Bouw de ideale flow

Notify is helemaal naar smaak in te richten. 

Welke flow past het beste bij jouw klanten 

en hoe optimaliseren wij het betaalgedrag? 

Segmentatie en labeling is uiteraard geheel 

flexibel in te richten.



Automatische 
betaalafspraken 

Laat je klanten in termijnen betalen. Dit geeft 

je klanten meer financiële ruimte en jij krijgt 

binnen de gestelde termijn je volledige 

factuur betaald. Volledig op maat in te 

richten, zonder dat je er verder naar om hoeft 

te kijken.



Koppel direct aan jouw boekhoudpakket

Voeg programma's toe die jouw organisatie dagelijks gebruikt en 

werk direct efficiënter via onze inbox.




