


De gemiddelde tijd is die nodig is om 
één aanmaning handmatig te versturen?

Bijvoorbeeld bij het gebruik van jouw boekhoudpakket,
Excel, Word & Outlook (of vergelijkbaar) 

1.560
EUR / jaar (grove schatting)

Foutgevoelig
Handmatig werk en meerdere systemen

Niet attractief
Het werk is herhalend en niet inspirerend 

Opvolging is lastig
Zonder agenda en workflows is dit niet te doen

minuten

Wist jij dat…

Bron: FD.nl





Herken jij je in onderstaande situatie?
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Gebaseerd op de ervaring van onze klanten kennen wij jouw knelpunten

Je hebt veel hand- en uitzoekwerk per debiteur

Je ervaart dat debiteuren opvolgen via Excel lastig en super tijdrovend is

Herinneringen en kopie facturen versturen is een dagtaak voor jouw team geworden

Klachten vastleggen en opvolgen is voor jou lastig en omslachtig

Je collega’s hebben geen zicht op de stand of situatie van de debiteuren



Breng flow in je debiteurenbeheer
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Wij begrijpen jouw situatie en Notify helpt je jouw doelstelling te behalen

Je wilt graag meer doen in minder tijd, automatisering helpt jou hierbij

Je wilt Excel niet meer gebruiken voor debiteurenbeheer

Je wilt graag een adequate en persoonlijke disputen opvolging

Graag zie je met één klik alles over de voortgang van je debiteurenbeheer

Je wilt je klanten een makkelijke online manier van betalen aanbieden
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Onze oplossing



Openstaande facturen

Een software, veel mogelijkheden
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Notify is veelzijdige debiteurenbeheer software die structuur aanbrengt in je herinneringenproces. De software 
is uit verschillende lagen opgebouwd om je openstaande facturen op ieder moment de gewenste aandacht te 
geven.  

Ontvangen betalingen

Workflow acties

Agenda opvolging

Rapportages



Grip op facturen door juiste flow
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Notify is gebouwd met de gedachte om administratieve en herhalende taken efficiënt en inzichtelijk af te 
handelen. De workflows zorgen ervoor dat je grip krijgt op je facturen ongeacht hoeveel er open staan.



Meer doen, zelfde aandacht
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Bepaal zelf wanneer en hoe frequent je facturen wilt opvolgen. Gebruik meerdere workflows voor verschillende 
typen facturen en klanten. Een SMS-actie toevoegen? Dat kan, jij bepaalt zelf hoe je workflow eruit ziet.



Volg ieder stap moeiteloos op de voet
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Snel en overzichtelijk zien welke status je facturen hebben. Van helicopterview tot aan details van je facturen. 
Zonder moeite volg je debiteuren, facturen, belacties en lopende disputen op. 



Geniet van een volle agenda
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De uitgebreide en persoonlijke agenda geeft je volledig inzicht in alles wat er speelt rondom je debiteuren. 
Pauzeren van de workflows, e-mailen, belacties uitvoeren, notities maken, alles werkt vanuit jouw agenda.



Alles draait om communicatie
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Transparant, snel en helder communiceren, daar draait debiteurenbeheer om. Daarom is het logisch dat dit een 
vitaal onderdeel is van het Notify platform: niet alleen tijdens het opvolgen van facturen, maar ook na betaling. 



Wat betekent dit…
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+30%

Snellere Betalingen

+20%

Klanttevredenheid

-80%

Minder handwerk DSO reductie

-20%



Klaar om te koppelen
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Notify 
Koppelt aan 

600+ 
facturatie & 

boekhoudpakketten

en veel meer
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Aangenaam!



Tijdslijn
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2019

Rob & Kevin
starten met

Notify

2020

Officieel live
en open voor 

publiek

2020

API hub in
eigen beheer

600 koppelingen

2020

Eerste 50 
klanten zijn live 

Met Notify

50

2021

Notify groeit 
naar 15 
collega’s

2022

300 klanten live
10 miljoen facturen

verwerkt

300

2021

Notify wordt
sponsor van 

Almere City FC



Onze cultuur
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WEDERZIJDS
RESPECT

OPEN 
CULTUUR

KLANT 
GERICHT

DIT ZIJN WIJ



Onze klanten
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en veel meer

Meer dan
300+ klanten

waar we trots op zijn.



ww.notify.nl
support@notify.nl
[T] 055 – 80 80 400

Plan kennismaking

mailto:support@notify.nl
http://www.notify.nl/contact/
https://notify.nl/contact/
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