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Info over eFLOW Control
TIS eFLOW Control en eFLOW Resolve zijn SAP-add-ons voor geautomatiseerde factuurverwerking die
worden geïntegreerd in SAP ERP. Gecombineerd leveren de beide componenten een sterk
geautomatiseerde oplossing voor de verwerking van leveranciersfacturen die voldoet aan alle vereisten,
zoals automatische boekingen, automatische regelafstemming en automatische workflowroutering voor de
afhandeling en goedkeuring van uitzonderingen.
Gebruikers van eFLOW Control kunnen handmatig facturen met uitzonderingen verwerken in een
gebruikersvriendelijke, vertrouwde interface die veel mogelijkheden biedt om gebruikers te helpen bij het
vinden, ordenen, corrigeren, invullen en boeken van documenten.
Als eFLOW Control-gebruikers documenten niet volledig zelf kunnen verwerken, kunnen ze deze naar andere
gebruikers in een workflow verzenden om informatie, een opheldering of goedkeuring te krijgen.
Workflowverwerking vindt plaats in eFLOW Resolve in de SAP GUI, de eFLOW Resolve-webapplicatie of de
eFLOW Resolve Fiori-app.
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Aan de slag
In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u zich aanmeldt bij eFLOW Control. Ook wordt de gebruikersinterface
beschreven.
Opmerking: eFLOW Control kan worden aangepast. Afhankelijk van uw systeemconfiguratie zijn
sommige functies die in deze handleiding worden beschreven mogelijk niet beschikbaar of anders dan
wordt beschreven.

eFLOW Control starten
Als u eFLOW Control wilt starten, meldt u zich aan bij SAP en voert u de transactie /n/tisa/eflow_control in.
In het eFLOW Control-venster worden een selectiescherm en een documentenlijst weergegeven.

Selectiescherm
Met het selectiescherm kunt u de documentenlijst filteren om alleen specifieke documenten weer te geven.
Klik op

Selectiescherm om het selectiescherm te sluiten en te openen.

Voer uw selectiecriteria in en klik op

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Als u de standaardselectiecriteria wilt herstellen, klikt u op Selectie ongedaan maken

.

Opmerking: Het selectiescherm is alleen beschikbaar op het tabblad Documentoverzicht.

Snelle selectie
Dit gedeelte bevat vooraf gedefinieerde filters. Klik op een van de knoppen om het filter toe te passen. Welke
filters beschikbaar zijn, hangt af van uw systeemconfiguratie.

Een opgeslagen variant toepassen
Selecteer een van uw opgeslagen varianten of een globale variant en klik vervolgens op
selecteren. U kunt ook op Variant ophalen

Gegevens

klikken in de werkbalk van het selectiescherm. Hiermee

kunt u zoeken naar varianten.
Als u een nieuwe variant wilt aanmaken, voert u de selectiecriteria in en klikt u op Als variant opslaan

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Als u de details van een variant wilt weergeven, klikt u op Variant weergeven

.

Als u een variant wilt verwijderen, selecteert u de variant en klikt u op Variant verwijderen

.

Zie de SAP-documentatie voor gedetailleerde informatie over het werken met varianten.

Handmatige selectie
In dit gedeelte kunt u filteren op documenttype, documentstatus, workflowstatus of specifieke veldwaarden.

Extra selectievelden
U kunt dynamische selecties gebruiken om te zoeken in velden die niet beschikbaar zijn op het
selectiescherm. Dynamische selecties zijn tijdelijk. De velden en de desbetreffende waarden worden niet
worden opgeslagen wanneer u eFLOW Controlafsluit, tenzij u de selectie als variant opslaat.
1. Klik op Velden aan selectie toevoegen

.

2. Vouw een map uit en selecteer de velden die u wilt toevoegen aan het selectiescherm:
n

Als u één veld wilt toevoegen, dubbelklikt u op de veldnaam.

n

Als u meerdere velden wilt toevoegen, selecteert u de velden met de muis en de CTRL- of SHIFT-toets
en klikt u vervolgens op Gemarkeerde overnemen.

De map Velden documentkop bevat algemene documentvelden, zoals het documenttype, het
nummer of de status.
U kunt ook velden toevoegen om te zoeken naar bedrijfsproblemen en documentlabels.
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3. Voer zoekwaarden in en klik op Opslaan

.

De geselecteerde waarden worden weergegeven in het selectiescherm.

4. Klik in het selectiescherm op

Gegevens selecteren.

Als u dynamische selecties wilt verwijderen, klikt u op Velden aan selectie toevoegen

, selecteert u de

velden in de veldenlijst en klikt u op Gemarkeerde verwijderen.
Knop

Omschrijving
Hiermee opent u het standaard-SAP-dialoogvenster Meervoudige selectie, waarin u
specifieke waarden of een waardenbereik kunt selecteren of uitsluiten.
Hiermee worden de veldwaarden gecontroleerd.
Hiermee worden de ingevoerde waarden naar het selectiescherm overgebracht.
Hiermee worden de geselecteerde velden toegevoegd.

Gemarkeerde
overnemen
Hiermee worden de geselecteerde velden verwijderd.
Gemarkeerde
verwijderen
Veldkeuze

Hiermee wordt de veldenlijst verborgen. Klik op Nieuwe veldkeuze

verbergen

weer te geven.

Alleen

Hiermee wordt slechts één enkel invoervak voor elk veld weergegeven.

afzonderlijke
waarden

om de lijst

Klik op Intervallen om weer twee invoervakken weer te geven.

Hiermee sluit u het dialoogvenster zonder op te slaan.

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Documentenlijst
De documentenlijst bevat documenten op de volgende tabbladen.
Tabblad

Omschrijving

Documentoverzicht

Alle documenten die overeenkomen met de zoekcriteria die in het
selectiescherm zijn ingevoerd.

Mijn documenten

Alle documenten die zijn toegewezen aan de momenteel aangemelde
gebruiker. Zie Een document toewijzen aan een gebruiker voor meer
informatie.

Wachten

Alle documenten waarvoor onmiddellijke verwerking nog niet mogelijk of
gewenst is (bijvoorbeeld als een goederenontvangst ontbreekt). Zie Een
document op ‘Wachten’ instellen voor meer informatie.

Workflowuitgangsmap

Alle documenten die de gebruiker die op dit moment is aangemeld heeft
verzonden naar een workflow. Zie Een document naar de workflow verzenden
voor meer informatie.

Afhankelijk van uw machtigingen kunnen de volgende tabbladen ook worden weergegeven. Zie de eFLOW
Resolve-gebruikershandleiding voor meer informatie over deze tabbladen.
n

Workflowingangsmap

n

Vervangingen

n

Workflowhistorie

U kunt de standaard-SAP-functionaliteit gebruiken voor de documentenlijst, bijvoorbeeld om de lijst te
sorteren, de indeling te wijzigen of kolommen toe te voegen.

Documentdetails
Om de documentdetails te openen klikt u op het documentnummer in de kolom DocNr van de
documentenlijst.
Een document kan van een van de volgende crediteurendocumenttypen zijn:
n

Factuur met bestelling: een factuur die naar een bestelling verwijst.

n

Factuur zonder bestelling: een factuur zonder verwijzing naar een bestelling.
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n

Vooruitbetalingsaanvraag: een document dat dient als referentie voor het boeken van een
vooruitbetaling in SAP of als een document voor het SAP-aanmaningsprogramma. Bij
vooruitbetalingsaanvragen moet een speciale grootboekrekeningindicator worden ingevoerd, die later in
SAP wordt gebruikt om de vooruitbetaling te boeken.

n

Periodetoerekening: periodetoerekeningsdocumenten worden aangemaakt vanuit het
periodetoerekeningsrapport in eFLOW Control. Met periodetoerekeningen is het mogelijk om kosten
vast te leggen in de periode waarin ze zich voordoen, zelfs als ze later worden gefactureerd. Bij
periodetoerekeningen moet u een storneringsreden en storneringsdatum invullen. Nadat ze in SAP zijn
geboekt, worden de periodetoerekeningen door de SAP Accrual Engine automatisch gestorneerd op de
storneringsdatum.

Met uitzondering van periodetoerekeningsboekingen wordt het crediteurendocumenttype herkend en
toegewezen in eFLOW Extract. In deze applicatie worden de gegevens van de gescande facturen
vastgelegd, gecontroleerd en ingevuld en doorgestuurd naar eFLOW Control. Indien nodig kunt u het
documenttype in eFLOW Control wijzigen met de functie Classificeren.

Factuur met bestelling

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Factuur zonder bestelling

Vooruitbetalingsaanvraag
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Periodetoerekening

Op het tabblad Opmerking kunt u opmerkingen toevoegen om met andere gebruikers te communiceren. Zie
Opmerkingen.
Op het tabblad Zakelijk probleem staan de details van de fouten in het document. Zie Fouten zoeken.
Het tabblad Overige wordt alleen weergegeven als er extra velden voor dit tabblad zijn gedefinieerd in de
systeemconfiguratie.

Informatie weergeven
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u verschillende soorten informatie kunt weergeven.

Documentafbeelding
Klik op Afbeelding weergeven

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Velden die in eFLOW Extract zijn herkend, worden in de afbeelding gemarkeerd. U kunt extra velden vanaf de
afbeelding invullen. Zie Invullen vanaf afbeelding.
Gebruik de volgende knoppen voor de viewer.
Knop

Omschrijving
Sluit de viewer.
Geef de viewer gedokt weer op het scherm of in een apart venster.
Vergroot het beeld.

Geef de beeldgrootte op als een percentage van de volledige grootte.

Verklein het beeld.

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Knop

Omschrijving
Draai de afbeelding tegen de klok in.

Draai de afbeelding met de klok mee.

Geef de hele pagina weer.

Geef de volledige paginabreedte weer.

Bij afbeeldingen met meerdere pagina's: ga naar de eerste, volgende,
vorige of laatste pagina.
Toon of verberg de veldmarkeringen.

Zoek naar tekst op de huidige pagina. Gevonden waarden worden rood
gemarkeerd terwijl u typt. Voer minimaal drie tekens in.

Leverancier
Als u de leveranciersgegevens wilt openen in de standaard-SAP-transactie, selecteert u de menuoptie Ga
naar > Leverancier weergeven of dubbelklikt u op het leveranciersnummer in de documentenlijst of de
documentdetails.

Bestelling
Als u de bestelling wilt openen in de standaard-SAP-transactie, selecteert u de menuoptie Ga naar >
Bestelling weergeven of dubbelklikt u op het bestelnummer in de documentenlijst of de documentdetails.

Factuurdocument
Voor geboekte documenten met een verwijzing naar een bestelling kunt u het geboekte SAPfactuurdocument bekijken. Selecteer de menuoptie Ga naar > MM-factuur weergeven of dubbelklik op het
factuurnummer in de documentenlijst of de documentdetails.

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Boekhouddocument
Voor geboekte documenten met en zonder verwijzing naar een bestelling kunt u het geboekte
boekhoudkundige SAP-document bekijken. Selecteer de menuoptie Ga naar > FI-factuur weergeven of
dubbelklik op het factuurnummer in de documentenlijst of de documentdetails.

Verwerkingsverslag
Het verwerkingsverslag bevat alle berichten en acties die plaatsvinden tijdens de verwerking van een
document.
Als u het verwerkingsverslag wilt openen, selecteert u de menuoptie Bewerken > Verwerkingsverslag.
Standaard worden alleen de berichten voor de laatste actie weergegeven. Selecteer een andere actie in de
lijst om de berichten voor die actie weer te geven of klik op Alle meldingen weergeven om alle berichten
voor het document weer te geven.
Indien beschikbaar, kunt u op Lange tekst

klikken om gedetailleerde informatie over het bericht weer te

geven.

Wijzigingshistorie
Telkens als een document wordt gewijzigd en opgeslagen, wordt in eFLOW Control een nieuwe
documentversie gemaakt.
U kunt vorige versies van een document bekijken om te zien welke waarden zijn gewijzigd.
1. Selecteer de menuoptie Bewerken > Wijzigingshistorie.
2. Selecteer in de lijst Versie een versie van het document of selecteer Alle wijzigingen weergeven.

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Statistieken
Als u statistische grafieken over de documenten in het systeem wilt weergeven, klikt u op Statistieken
weergeven.
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Documenten ordenen
In dit gedeelte worden verschillende manieren beschreven waarop u documenten kunt ordenen.

Een document toewijzen aan een gebruiker
U kunt documenten toewijzen aan gebruikers voor verwerking. De toegewezen gebruiker wordt de
‘documentowner’. De toegewezen documenten verschijnen op het tabblad Mijn documenten in de
documentenlijst van de gebruiker waaraan is toegewezen.
1. Klik op Owner wijzigen

.

2. Selecteer een Documentowner en voer eventueel een opmerking in.
3. Klik op Owner wijzigen.
Opmerking: Als u een document bewerkt en opslaat, wordt u automatisch toegewezen als de
documentowner.

Een document labelen
U kunt labels als visuele indicatoren aan documenten toewijzen om ze in te delen, om ze te prioriteren of om
er de aandacht op te vestigen. Toegewezen labels worden boven de tabbladen met kopteksten in de
documentdetails weergegeven.
1. Klik op Document labelen

.

2. Selecteer een of meer labels in de lijst Beschikbare labels in het dialoogvenster Document labelen en
klik op Label toevoegen

.

3. Klik op Document labelen.

Een document classificeren
In eFLOW Control worden documenten automatisch als facturen met bestelling, facturen zonder bestelling of
vooruitbetalingsaanvragen geclassificeerd.
U kunt deze documentclassificatie wijzigen.
1. Selecteer de menuoptie Document > Classificeren.
2. Selecteer het nieuwe Documentsoort.
3. Als u een factuur zonder bestelling in een factuur met bestelling wijzigt, moet u een nummer voor de
Bestelling invoeren.

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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4. U kunt eventueel ook tekst invoeren om de reden voor de herclassificatie aan te geven.
5. Klik op Classificeren.

Een document in de wacht zetten
U kunt documenten in een wachtrij plaatsen als onmiddellijke verwerking niet mogelijk of gewenst is. U wilt
misschien wachten tot de goederenontvangsten beschikbaar zijn voordat u de factuur verwerkt.
1. Klik op Wachten

.

2. Selecteer een Reden wachten en geef in het veld Opgeschort tot aan tot welke datum het document in
de wachtrij moet blijven staan.
Na deze datum wordt het document automatisch vanuit de wachtrij verplaatst naar de normale
documentenlijst.
3. (Optioneel) Voer een opmerking in en klik op Wachten.
Opmerking: Afhankelijk van uw systeemconfiguratie kan het verplicht zijn om een opmerking in te voeren.
Als in de configuratie een maximale wachttijd is opgegeven, kan de Opgeschort tot-waarde niet later
vallen dan deze datum.
Als u een document uit de wachtrij wilt halen, selecteert u het in de documentenlijst op het tabblad Wachten
en klikt u op Wachten

.

Een document weigeren
U kunt documenten weigeren. Geweigerde documenten blijven in het systeem staan, maar kunnen niet meer
worden verwerkt.
Opmerking: Het weigeren van documenten hier is niet hetzelfde als het afwijzen van documenten in de
workflow.
1. Klik op Document weigeren

.

2. Selecteer een Reden voor weigering en voer eventueel een opmerking in.
3. Klik op Weigeren.

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Een periodetoerekeningsdocument maken
eFLOW Control biedt een periodetoerekeningsrapport waarin alle posten van niet-geboekte eFLOW Controldocumenten worden vermeld. Met dit rapport kunt u openstaande factuurposities bewaken en eFLOW
Control-periodetoerekeningsdocumenten maken voor geselecteerde posities. U kunt ook de standaardSAP-rapportfunctionaliteit gebruiken om het rapport in Excel te openen, op te slaan als een bestand of via email te verzenden.
Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u de vereiste machtiging hebt.

Periodetoerekeningsrapport uitvoeren
1. Voer de transactie /n/tisa/ap_accrual in.
2. Voer selectiecriteria in het selectiescherm Periodetoerekeningsrapport in (zie Selectiescherm
Periodetoerekeningsrapport).
3. Klik op Uitvoeren

.

Het resulterende rapport bevat alle openstaande factuurposities die overeenkomen met de geselecteerde
criteria. Het totale bedrag wordt onder aan het rapport weergegeven. U kunt ook subtotalen voor
grootboekrekeningen, leveranciers of eFLOW-documenten weergeven door de juiste optie voor Soort
aggregatie subtotalen in het selectiescherm te selecteren.
De rapportenwerkbalk omvat de standaard-SAP-knoppen voor het werken met rapporten en een knop
waarmee u een eFLOW Control-periodetoerekeningsdocument kunt creëren

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Selectiescherm Periodetoerekeningsrapport
De volgende selectiecriteria zijn beschikbaar in het selectiescherm Periodetoerekeningsrapport.

Parameters

Omschrijving

Selectieparameters

Beperkt de selectie tot specifieke waarden voor de belangrijkste

kop

koptekstvelden.

Selectieparameters FI-

Beperkt de selectie tot specifieke kostenelementen van niet-PO-facturen.

posities

Schakel het selectievakje Alleen V&W-rekeningen selecteren in om de
selectie te beperken tot winst- en verliesrekeningen. Als u dit selectievakje niet
inschakelt, worden ook balansrekeningen in het rapport opgenomen.

eFLOW Control Gebruikershandleiding
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Parameters

Omschrijving

Selectieparameters

Beperkt de selectie tot specifieke kostenelementen van PO-facturen.

MM-posities

Alleen verbruiksregels selecteren: beperkt de selectie tot posities waarvoor
een rubriceringscategorie is toegewezen aan de bestelpositie.
Posities gewaardeerde GO uitsluiten: posities waarvoor het selectievakje
GO-ongewaard. in de bestelpositie is uitgeschakeld worden niet opgenomen
in het rapport.
Tekst bestelpositie kopiëren als tekst op factuur ontbreekt: de
positietekst van de bestelpositie wordt naar de factuurpositie gekopieerd als er
geen positietekst aanwezig is op de factuur.

Rapportweergave:
parameters

Soort aggregatie subtotalen: hiermee wordt bepaald hoe subtotalen worden
berekend en weergegeven in het rapport:
n

Per eFLOW-document

n

Per grootboekrekening

n

Per leverancier

Rapportweergave:

Hiermee worden de standaardwaarden bepaald voor de velden

standaardcodering

Grootboekrrekening, Kostenplaats of WBS-element. Deze
standaardwaarden worden toegewezen aan alle posities van het
periodetoerekeningsrapport die geen waarden bevatten in deze velden.
Bestaande waarden worden niet overschreven.

Een periodetoerekeningsdocument maken
Selecteer in het Periodetoerekeningsrapport de items die u wilt opnemen in het
periodetoerekeningsdocument en klik op Periodetoerekeningsdocument creëren in eFLOW Control

.

Er verschijnt een bericht in de statusbalk met het nummer van het periodetoerekeningsdocument in
eFLOW Control.

U kunt dit document nu bewerken in eFLOW Control. Bij periodetoerekeningen moet u een storneringsreden
en storneringsdatum invullen. Als u geen storneringsdatum invoert, wordt automatisch de eerste dag van de
volgende periode ingevoerd, conform de boekingsdatum. Als u geen boekingsdatum invoert, wordt
automatisch de laatste dag van de huidige periode ingevoerd. Uw systeem is mogelijk zo geconfigureerd dat
wordt gecontroleerd of de ingevoerde boekingsdatum zich binnen een bepaald aantal dagen voor het einde
van de huidige periode bevindt en de storneringsdatum binnen een bepaald aantal dagen na het begin van de
volgende periode ligt.
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Een document importeren uit SAP
Als u een document in SAP hebt waarvoor geen corresponderend document in eFLOW Control bestaat, kunt
u dat document importeren in eFLOW Control.
1. Selecteer in de documentenlijst de menuoptie Document > Creëren > Uit SAP importeren.
2. Selecteer het type document dat u wilt importeren.
3. Selecteer voor facturen zonder bestelling in de lijst Boekingstype het transactietype waarmee het
document in SAP is geboekt. Als het document bijvoorbeeld in MIRO is geboekt, selecteert u Via MMtransactie; als het document is geboekt in FB60 of FB01, selecteert u Via FI-transactie.
4. Voer het Documentnummer, de Bedrijfsnummer (niet vereist voor facturen met bestelling) en het
Boekjaar in.
5. (Optioneel) Typ een opmerking in het tekstvak.
6. Klik op Document invoeren.
Er wordt een nieuw document gemaakt in eFLOW Control dat is gekoppeld aan het SAP-document.

Een document toewijzen aan een SAP-document
U kunt een bestaand SAP-document toewijzen aan een niet-geboekt eFLOW Control-document.
1. Selecteer in de documentdetails de menuoptie Document > SAP-document toewijzen.
2. Voer het Documentnummer, de Bedrijfsnummer (niet vereist voor facturen met bestelling) en het
Boekjaar in.
3. (Optioneel) Typ een opmerking in het tekstvak.
4. Klik op Document toewijzen.
Het SAP-document is nu gekoppeld aan het eFLOW Control-document.

Een document markeren voor het leerproces in
eFLOW Extract
Documenten worden vanuit eFLOW Extract geïmporteerd in eFLOW Control, waarna de gegevens van
gescande of elektronische factuurafbeeldingen worden vastgelegd, gecontroleerd en aangevuld.
eFLOW Extract kan de positie van veldwaarden op een factuurafbeelding 'leren kennen', ofwel dynamisch
door te vergelijken met eerder ingevoerde facturen, ofwel door te vergelijken met leersjablonen die handmatig
door gebruikers zijn gemaakt. Dankzij dit dynamische en handmatige leerproces kunnen dus in
eFLOW Extract velden in binnenkomende facturen worden herkend en de juiste waarden worden vastgelegd.
Zie de eFLOW Extract-documentatie voor meer informatie over het leerproces.
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Bij het boeken van een eFLOW Control-document naar SAP worden de waarden automatisch teruggestuurd
naar eFLOW Extract, zodat ze beschikbaar zijn als referenties voor het leerproces. U kunt een document
handmatig markeren voor het leerproces, zodat de waarden zelfs voordat het document wordt geboekt aan
eFLOW Extract worden doorgegeven. Stel u hebt correcties aangebracht in een factuur voor een specifieke
leverancier, maar de factuur kan niet onmiddellijk worden geboekt. Aangezien u zeer binnenkort meer facturen
van deze leverancier verwacht, wilt u de nieuwe waarden zo snel mogelijk naar eFLOW Extract terugsturen
zodat ze in het leerproces kunnen worden verwerkt en kunnen worden gebruikt om velden in de nieuwe
facturen te herkennen.
Als u een document wilt markeren voor het leerproces, selecteert u in de documentdetails de menuoptie
Bewerken > eFLOW Extract en vervolgens Snel leren of Zelf leren.
Via een bericht in de statusbalk wordt bevestigd dat het document is gemarkeerd voor het leerproces.

Als u een document markeert voor het leerproces, worden de documentgegevens naar een SAP-tabel
geschreven. Het eFLOW Extract Clean-station zet de gegevens van deze tabel regelmatig over naar de
eFLOW Extract-database. Deze functie werkt dus alleen als het Clean-station draait. Documenten die zijn
gemarkeerd voor handmatig leren, worden doorgestuurd naar het eFLOW Extract Validate-station.

Documenten invullen
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u fouten in documenten corrigeert en gegevens invult, zodat het
document in SAP kan worden geplaatst.

Fouten zoeken
Fouten in documenten staan op het tabblad Bedrijfsprobleem in de documentdetails.
Opmerking: Welke fouten er worden weergegeven, hangt af van uw systeemconfiguratie. In het algemeen
hebben de fouten op dit tabblad rechtstreeks betrekking op het bedrijfsproces. Technische fouten,
waarschuwingsberichten of andere berichten die niet rechtstreeks verband houden met het bedrijfsproces,
kunnen worden bekeken in het verwerkingsverslag.
In de map Actieve problemen worden openstaande fouten voor het document weergegeven. De map
Opgeloste problemen bevat fouten die al zijn hersteld.
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Velden met fouten worden gemarkeerd in het positiegedeelte.

Invullen vanaf afbeelding
U kunt de waarden van de afbeelding rechtstreeks overbrengen naar documentvelden of
dialoogvenstervelden.
1. Klik op Afbeelding weergeven

.

2. Dubbelklik in de wijzigingsmodus in het veld waarnaar de waarde moet worden overgebracht. Als de
waarde vanuit eFLOW Extract is overgebracht, wordt het desbetreffende veld groen gemarkeerd in de
afbeelding.
Opmerking: Dubbelklik in het veld.
3. Klik op de bijbehorende waarde in de afbeelding of houd de linkermuisknop ingedrukt en teken een
rechthoek rond de bijbehorende waarde in de afbeelding.

Posities voorstellen
In eFLOW Control kunnen automatisch posities uit een geselecteerd(e) bestelling, leveringsplan, pakbon of
service-invoerformulier worden toegevoegd aan de factuur.
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1. Klik in de wijzigingsmodus bij de posities in de documentdetails op het tabblad Positievoorstel.

2. Selecteer het referentiedocumenttype dat u wilt gebruiken voor een voorstel.
3. Voer de documentnummers in die u wilt gebruiken.
4. Selecteer FS-pos.soort.
5. Klik op Aanpassen.
De voorgestelde posities vervangen de bestaande posities.

Posities toewijzen
U kunt bestelposities aan factuurposities toewijzen door te slepen en neer te zetten.
1. Klik in de wijzigingsmodus bij de posities op het tabblad Positietoewijzing.
Standaard worden de bestelposities weergegeven aan de linkerkant en de factuurposities aan de
rechterkant. Klik op Verticaal weergeven

om de bestelposities boven de factuurposities weer te

geven.
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2. Voer een van de volgende acties uit:
n

Klik op de bestelpositie, houd de muisknop ingedrukt, sleep de positie onder de factuurposities en
laat de muisknop los.

n

Selecteer de positie en klik op Positie aan document toevoegen

. Op deze manier kunt u

meerdere posities aan de factuur toevoegen.
n

Als u een bestelpositie wilt toevoegen aan een factuurpositie, klikt u op de bestelpositie, houdt u de
muisknop ingedrukt, sleept u de positie boven de factuurpositie en laat u de muisknop los.

n

Selecteer de factuurpositie en dubbelklik op de bestelpositie. De bestelpositie wordt toegewezen
aan de factuurpositie.

Rubriceren
Als u accounts wilt toewijzen aan factuurposities, klikt u in de documentdetails in de wijzigingsmodus op het
tabblad Grootboekrekening en voert u de accountgegevens in.
Opmerking: Voor facturen met bestelling voert u op het tabblad Grootboekrekening de
boekhoudkundige gegevens in die niet direct verband houden met de bestelposities, zoals ongeplande
kosten (bijvoorbeeld vrachtkosten). Boekhoudkundige gegevens voor posities die direct verband houden
met de bestelposities moeten op het tabblad Posities worden ingevoerd.

Rubricering voor facturen met bestelling
Voor facturen met bestelling rubriceert u op het tabblad Posities. U kunt meerdere rekeningen toewijzen aan
factuurposities waarvoor rubricering is geactiveerd in de bestelling.
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Posities waarvoor meervoudige rubricering mogelijk is, bevatten een knop in de kolom MAA. Klik op
Meervoudige rubricering weergeven
op Meerv. rubricering verbergen

om de rubriceringsregels voor een positie weer te geven. Klik
om de rubriceringsregels te verbergen. Als u de rubriceringsregels

voor alle posities wilt weergeven of verbergen, klikt u op de bijbehorende knop op de positiewerkbalk.
Rubriceringsregels worden aangegeven met het pictogram Meervoudige rubricering

.

Rekeningen toevoegen voor een positie:
1. Klik in de wijzigingsmodus op Meervoudige rubricering weergeven

om de rubriceringsregels

weer te geven.
2. Typ waarden in de velden Positiebedrag en Hoeveelheid voor elke rubriceringsregel en druk
vervolgens op ENTER of klik op Opslaan.
Opmerking: Voer in het geval van posities met meervoudige rubricering geen gegevens op
positieniveau in deze velden in. De som voor het regelitem wordt automatisch berekend.
3. (Optioneel) Om extra rubriceringsregels toe te voegen selecteert u de positie en klikt u op Meervoudige
rubricering invoegen
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4. (Optioneel) Standaard worden de boekhoudkundige velden (Grootrekening, Kostenplaats, enz.)
gevuld met de waarden uit de bestelling. U kunt deze waarden indien nodig wijzigen.

Met de selectielijst op de werkbalk kunt u de kolomindeling van de positietabel wijzigen om snel toegang
te krijgen tot de velden die u nodig hebt.

5. Klik op Opslaan

.

Posities of accounts vanuit Excel uploaden
U kunt factuurposities of boekhoudposities toevoegen aan een document door ze te uploaden vanuit een
Excel-bestand. Voor dit proces is vereist dat u de Excel-velden koppelt aan de eFLOW Control-velden. Als u
vaak uploadt vanuit Excel-bestanden, kunt u deze mappings het beste opslaan als een sjabloon.

Uploaden vanuit een Excel-bestand
Opmerking: Controleer voordat u uploadt of het bestand niet is geopend in Excel.
1. Selecteer in de documentdetails de menuoptie Bewerken > Regel uploaden.
2. Gebruik in het veld Bestandsnaam de zoekhulp om het Excel-bestand te selecteren en klik vervolgens
op Bestand openen.
3. (Optioneel) Als uw Excel-bestand kolomkoppen bevat, schakelt u het selectievakje Kopregel in.
4. (Optioneel) Als u alleen specifieke rijen wilt uploaden vanuit het Excel-bestand, voert u de Excelrijnummers in de velden Eerste regel en Laatste regel in.
5. Selecteer in het veld Doel de juiste optie: Factuurposities of FI-rubricering.
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6. Koppel de Excel-velden aan de eFLOW Control-velden:
n

Als u de velden automatisch wilt koppelen, klikt u op Mapping voorstellen

. Deze methode

werkt alleen als u kolomkoppen gebruikt die hetzelfde zijn als of vergelijkbaar zijn met de veldnamen
in eFLOW Control.
Als het automatische mappingresultaat niet voor alle velden correct is, klikt u op Mapping wissen
en voert u de mapping handmatig uit.
n

Als u een veld handmatig wilt koppelen, selecteert u het Excel-veld aan de linkerkant en sleept u dit
naar de kolom Omschrijving XLS van de desbetreffende rij rechts.
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7. (Optioneel) Selecteer de volgende opties voor de velden:
n

Datumnotatie: selecteer voor de datumvelden de notatie die u wilt toepassen.

n

Decimaalteken: selecteer het decimaalteken voor de bedragvelden.

n

Percentage: schakel dit selectievakje in als de bedragen in het Excel-bestand worden opgegeven
als percentages in plaats van als absolute bedragen.

8. Klik op Posten importeren.

Een uploadsjabloon maken
1. Upload een Excel-bestand en definieer de mappings zoals hierboven wordt beschreven.
2. Voer een sjabloonnaam in en klik op Opslaan.

Een sjabloon toepassen
1. Selecteer in het veld Bestandsnaam het Excel-bestand dat u wilt uploaden en klik vervolgens op
Bestand openen.
2. Selecteer de sjabloon in het veld Sjabloon en klik vervolgens op Openen.
3. Klik op Posten importeren.

Een sjabloon bewerken
1. Selecteer de sjabloon in het veld Sjabloon en klik vervolgens op Verzorgen.
2. Breng in het scherm Definitie uploaden in de wijzigingsmodus de benodigde wijzigingen aan in de
sjabloondefinitie.
3. Selecteer de definitie en dubbelklik in Dialoogstructuur op Mapping.
4. Breng in de wijzigingsmodus de benodigde wijzigingen aan in de mapping, zoals het toevoegen van een
nieuw veld.

5. Klik op Opslaan

.
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De betalingsvoorwaarden wijzigen
De standaardbetalingscondities voor een document zijn afkomstig uit de bestelling of uit de stamgegevens
van de leverancier. De betalingscondities wijzigen:
1. Klik in de wijzigingsmodus op het tabblad Betaling en klik op Betalingscondities wijzigen

.

2. Voer de nieuwe betalingscondities in en klik op Opslaan.
De knop Standaardbetalingscondities gebruiken

wordt nu weergegeven. Klik op deze knop om terug

te keren naar de standaardbetalingscondities.

Een goederenontvangst of service-invoerformulier
maken
Als u een goederenontvangst of service-invoerformulier wilt maken voor een factuurpositie, klikt u in de
documentdetails in de wijzigingsmodus op het tabblad Posities en selecteert u de positie en klikt u
vervolgens op Goederenontvangst/service-invoerformulier invoeren

.

De SAP-transactie MIGO of ML81N wordt geopend.
Nadat u de goederenontvangst of het service-invoerformulier hebt geboekt, wordt het eFLOW Controldocument bijgewerkt.

Een document in SAP verwerken
U kunt vanuit het eFLOW Control-document naar de SAP-transactie gaan en het document in SAP
verwerken. De gegevens worden van het eFLOW Control-document overgeheveld naar de SAP-transactie.
Alle wijzigingen die u in de SAP-transactie aanbrengt, worden teruggestuurd naar het eFLOW Controldocument.
Als u een document in SAP wilt verwerken, selecteert u de menuoptie Document > Boeken > Online
verwerken.

Een document controleren
Fouten in een document staan op het tabblad Zakelijk probleem in de documentdetails (zie Fouten zoeken).
Uw systeemconfiguratie bepaalt echter welke fouten hier worden weergegeven, dus het kan gebeuren dat het
document fouten bevat die niet worden weergegeven op het tabblad Zakelijk probleem.
Als u eendocument wilt controleren op alle fouten, klikt u op Controleren

.

Fouten worden weergegeven in het proceslogboek.
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eFLOW me
eFLOW Control kan zo worden geconfigureerd dat gegevens automatisch worden ingevuld en gevalideerd in
een eFLOW-document. Afhankelijk van welke invulgegevens en validaties er zijn geconfigureerd, kunnen er
bijvoorbeeld belastingcodes of bestelposities worden toegewezen, kan er worden gecontroleerd op fouten
in het document, kan er een workflow worden gestart of kan er worden geprobeerd om het document te
boeken.
Geconfigureerde invulgegevens en validaties worden toegepast wanneer een document in eFLOW Control
terechtkomt, maar u kunt ze ook handmatig toepassen door op eFLOW me

te klikken. Dit

is raadzaam nadat u wijzigingen in een document hebt aangebracht. In eFLOW Control worden alle acties
uitgevoerd die geschikt zijn voor het document in de huidige status en berichten weergegeven met de
resultaten van die acties. Hierdoor hoeft u niet meer te beslissen welke acties voor het document moeten
worden uitgevoerd en hoeft u die acties niet meer handmatig uit te voeren.

Aanvullingen toepassen
eFLOW Control kan zo worden geconfigureerd dat gegevens automatisch worden ingevuld in een eFLOWdocument. Afhankelijk van welke aanvullingen worden geconfigureerd, kunnen de leverancier, bestelposities,
goederenontvangsten en belastingcodes worden toegewezen aan de hand van gerelateerde informatie die
beschikbaar is in het document. De juiste leverancier kan bijvoorbeeld worden bepaald via het bestelnummer
dat is vermeld op de factuur, of er kunnen bestelposities worden gekoppeld aan factuurposities door de
hoeveelheid, stuksprijs en andere waarden van de factuur en de bestelling te vergelijken. Geconfigureerde
aanvullingen worden toegepast wanneer een document terechtkomt in eFLOW Control of wanneer u op
eFLOW me klikt.
U kunt aanvullingen ook handmatig toepassen. Bijvoorbeeld als eFLOW Control geen unieke waarde voor
een veld kan vinden en er meerdere resultaten beschikbaar zijn, kunt u deze resultaten bekijken en de juiste
selecteren.
Aanvullingen weergeven en toepassen:
1. Selecteer in de documentdetails de menuoptie Bewerken > Aanvullingen toepassen.
2. (Optioneel) Standaard wordt alleen de laatste aanvulling weergegeven. Als u alle aanvullingen wilt
weergeven en bewerken, klikt u op Aanvullingen herhalen.
3. Selecteer het soort invulgegevens in de lijst Aanvulling.
4. Om een aanvulresultaat aan het document toe te voegen klikt u op Invoegen

naast het resultaat.

5. Klik op Wijzigingen opslaan.
In het volgende voorbeeld is een uniek resultaat gevonden voor factuurposities 0002 en 0003, maar voor
factuurpositie 0001 komen drie verschillende bestelposities overeen met de factuurhoeveelheid en de
stuksprijs. U moet daarom de factuur en de bestelling bekijken om de juiste bestelpositie te bepalen en toe te
voegen aan het document.
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Documenten boeken
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u documenten boekt, parkeert en storneert.

Boeking simuleren
U kunt simuleren dat u een eFLOW Control-document naar SAP boekt. In eFLOW Control worden validaties
uitgevoerd om na te gaan of boeken mogelijk is en worden alle leveranciers-, grootboek- en
belastingboekingen weergegeven.
Klik op Simuleren

om de simulatie uit te voeren.
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Een documenten boeken
Als u een document boekt, wordt een corresponderend document in SAP aangemaakt plus de
journaalposten conform de SAP-norm. In eFLOW Control wordt het document gecontroleerd voordat het
wordt geboekt en worden er berichten weergegeven als er fouten in het document voorkomen waardoor het
niet kan worden geboekt.
Als u een document wilt boeken, klikt u op Boeken

.

Een document boeken als supervisor
Wanneer u een document boekt, worden de gebruikelijke SAP-validaties en aanvullende eFLOW Controlvalidaties uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het document geen fouten bevat waardoor het niet kan worden
geboekt. Als tijdens een van deze validaties fouten worden vastgesteld, kan het document niet worden
geboekt.
Gebruikers met de juiste machtiging kunnen een document als 'supervisor boeken', zodat het document zelfs
kan worden geboekt als de eFLOW-validaties fouten opleveren. Het document moet echter wel aan alle SAPvalidaties voldoen.
In SAP is het misschien wel toegestaan om een document te boeken met een prijsverschil tussen de
bestelling en de factuur, terwijl dat in eFLOW Control mogelijk niet het geval is. In deze situatie moet u de
prijsverschilfout corrigeren voordat u het document kunt boeken. Een gebruiker met de machtiging
Supervisor boeken mag het document echter wel boeken zonder de fout te corrigeren.
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Een document als supervisor boeken:
1. Selecteer de menuoptie Document > Boeken > Supervisor boeken.
2. Voer een opmerking in om te verklaren waarom het document wordt geboekt, ondanks dat het niet aan
alle validaties voldoet.
3. Klik op een van de knoppen onder de opmerking om het document in SAP te boeken, te registreren of te
verwerken.

Een document registreren
U kunt een document registreren conform de SAP-norm.
Als u een document wilt registreren, selecteert u de menuoptie Document > Boeken > Registreren.
U kunt geregistreerde documenten alleen bewerken in de SAP-transactie, niet in eFLOW Control. Als u een
geregistreerd document wilt openen in SAP, dubbelklikt u in de documentdetails op het documentnummer in
het veld Factuurdocumentnummer.

Een document storneren
U kunt geboekte documenten storneren. Als u een document storneert, worden de bijbehorende FIdocumenten gewist. Na de stornering kan het eFLOW Control-document opnieuw worden verwerkt.
1. Klik op Storneren

.

2. Selecteer een Stornoreden.
3. (Optioneel) Voeg een opmerking toe.
4. Klik op Storneren.

Communicatie
U kunt communiceren met anderen via opmerkingen en berichten. U kunt ook bijlagen aan documenten
toevoegen.

Opmerkingen
Via opmerkingen kunt u met andere gebruikers communiceren binnen eFLOW Control en eFLOW Resolve.
Opmerkingen worden weergegeven op het tabblad Opmerking in de documentdetails. Ze worden als bijlage
bij het document opgeslagen en permanent gearchiveerd. Opmerkingen worden niet doorgegeven aan het
SAP-document.
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1. Klik op het tabblad Opmerking.
2. Als u een opmerking wilt toevoegen, typt u deze in het tekstvak rechts en klikt u op Opmerking opslaan.
3. Klik op de pijlen

om de hele tekst van de opmerking weer te geven of te verbergen of op de knoppen

om alle opmerkingen weer te geven of te verbergen.

Berichten
U kunt e-mailberichten verzenden naar een geldig e-mailadres. eFLOW Control omvat aanpasbare, vooraf
gedefinieerde berichtsjablonen. De factuurafbeelding wordt als pdf-bestand aan het bericht toegevoegd.
1. Klik op Bericht verzenden

.

2. Voer de e-mailadressen in waarnaar u het bericht wilt verzenden. Het e-mailadres van de leverancier
wordt standaard ingevuld.
3. Klik op Regel invoegen

of Regel wissen

om adressen van ontvangers toe te voegen of te

verwijderen.
4. Voer de tekst voor het bericht in:
n

Als u een sjabloon wilt gebruiken, selecteert u de Taal en vervolgens de Sjabloon. Afhankelijk van
de systeemconfiguratie zijn sommige sjablonen mogelijk alleen beschikbaar voor specifieke
bedrijfsnummers.

n

Als u uw eigen tekst wilt gebruiken, typt u de tekst in het onderste tekstvak. Als u een sjabloon
selecteert, verschijnen de sjabloontekst en uw eigen tekst in het bericht. Als u alleen uw eigen tekst
wilt gebruiken, selecteert u de lege optie in de lijst Sjabloon.

5. Klik op Verzenden.

Bijlagen
U kunt bestanden als bijlagen toevoegen aan eFLOW Control-documenten. Bijlagen staan in het eFLOW
Control-document en, na de boeking, in het bijbehorende SAP-document.
Een bijlage toevoegen:
1. Klik op Services voor object
2. Klik op Creëren

.

en selecteer Businessdocument opslaan.

3. Selecteer een Documentsoort en sleep het bestand vervolgens van uw bestandssysteem naar het lege
veld.
4. Klik op Doorgaan

.

Als u de bijlagen wilt weergeven, klikt u op Services voor object

en vervolgens op Bijlagenlijst

.

Dubbelklik op de bijlage om deze te openen.
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Workflows
U kunt documenten naar een workflow sturen om informatie, verduidelijking of goedkeuring van andere
gebruikers te verkrijgen.

Een document naar de workflow verzenden
1. Klik op Workflow starten

.

2. Selecteer een workflow in de lijst Workflow en voer een Vervaldatum in.
3. Voer ontvangers in voor de workflow.
Opmerking: Afhankelijk van de workflowconfiguratie zijn sommige ontvangers mogelijk automatisch
toegewezen aan de workflow.
4. Eventueel typt u een opmerking in het onderste tekstvak.
5. Klik op Start.
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Een document terugroepen uit de workflow
Klik op Workflow terugroepen
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Workflowverslag
Het workflowverslag bevat informatie over alle workflows waarnaar een document is verzonden.
Als u het workflowverslag wilt bekijken, klikt u op Workflowverslag
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Rapportmodule
eFLOW Control levert rapporten waarmee u de prestaties van uw crediteurenproces kunt bewaken,
analyseren en optimaliseren.
U gaat naar de rapportmodule van eFLOW Control door de transactie /tisa/eflow_report in te voeren.
U kunt de eFLOW Control-rapportmodule ook openen vanuit eFLOW Control via de menuoptie Ga naar >
eFLOW-rapporten. In dit geval omvatten de rapportgegevens alleen documenten die overeenkomen met de
selectieschermcriteria van eFLOW Control.

Rapportvenster in eFLOW
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Het eFLOW-rapportvenster bestaat uit de volgende onderdelen:
Onderdeel

Omschrijving

Gegevensset/rapport

Selecteer in deze lijsten het rapport dat u wilt bekijken plus de periode voor het
rapport.

Gegevensvisualisatie

Hiermee worden de rapportgegevens grafisch weergegeven als een diagram.
Selecteer het gewenste diagramtype in de selectielijst Diagram.

Rapportagegegevens

Hiermee worden de rapportgegevens in een tabel weergegeven.

Een rapport weergeven
1. Selecteer in de lijst Gegevensset de periode voor het rapport.
2. Selecteer in de lijst Rapport het gewenste rapport.
3. Klik op Vernieuwen.
4. (Optioneel) Als u het rapport als diagram wilt weergeven, selecteert u in de lijst Diagram een
diagramtype.
Zie Rapporten in detail voor informatie over de beschikbare rapporten en diagrammen.
Opmerking: Voor sommige rapporten zijn geen diagrammen beschikbaar.

Werken met grafieken
Selecteer het diagram dat u wilt bekijken in de selectielijst Diagram.
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Plaats de muisaanwijzer over een onderdeel van het diagram (bijvoorbeeld een balk of een segment van een
ringdiagram). Details van dat onderdeel worden dan weergegeven in een pop-up.

Als u het diagramonderdeel wilt weergeven of verbergen, klikt u op Gegevensvisualisatie
weergeven/verbergen

linksboven in het venster.

Werken met rapportgegevens
U kunt de standaard-SAP-functionaliteit gebruiken voor de rapportagegegevenstabel, bijvoorbeeld om de
tabel te sorteren of te filteren of om de indeling te wijzigen.

Opmerking: Filters worden alleen toegepast op de tabel, niet op het diagram.
Klik op een documentenaantal in de tabel om een lijst met deze documenten te openen in een nieuw
eFLOW Control-venster.

Bij rapporten waarin bedragen voorkomen, kunt u de bedragen in verschillende valuta's in de tabel
Rapportgegevens bekijken. Selecteer de gewenste valuta in de lijst Valuta. De bedragen worden berekend
aan de hand van het wisselkoerstype M dat is gedefinieerd in het SAP-systeem.
Opmerking: Als u ook de nieuwe valutawaarden in het diagram wilt weergeven, klikt u op Vernieuwen en
selecteert u het diagram opnieuw.
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Rapporten in detail
De volgende eFLOW Control-rapporten zijn beschikbaar.
Opmerking: De toegang tot rapporten kan worden beheerd via machtigingen, dus u ziet mogelijk niet alle
hier genoemde rapporten in uw systeem.

Automatiseringsstatistieken
Het rapport Automatiseringsstatistieken geeft inzicht in het automatiseringsniveau van uw
crediteurenproces.

Het rapport is beschikbaar in de volgende versies:
n

Automatiseringsstatistieken per bedrijfsnummer

n

Automatiseringsstatistieken per leverancier
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Het rapport omvat het aantal documenten en de brutobedragen van de documenten in de volgende
categorieën:
n

Automatisch geboekt
Foutloze documenten die direct na invoer in eFLOW Control automatisch zijn geboekt. De regels voor
automatisch boeken worden gedefinieerd in de eFLOW Control-configuratie.

n

Automatisch verwerkt
Documenten die niet automatisch direct na invoer in eFLOW Control zijn geboekt, maar later automatisch
zijn geboekt zonder dat ze door een eFLOW Control-gebruiker zijn verwerkt. Fouten in het document
kunnen bijvoorbeeld zijn gecorrigeerd door een workflowprocessor in eFLOW Resolve en het document
is automatisch geboekt na de workflowgoedkeuring.

n

Handmatig
Documenten die handmatig zijn verwerkt en/of geboekt door een eFLOW Control-gebruiker.

De volgende diagrammen zijn beschikbaar.
Diagram

Omschrijving

Totaalbedragen

De totale brutobedragen in elke categorie.

Totale volumes

Het totale aantal documenten in elke categorie.

Percentage per

De brutobedragen in elke categorie, als percentage van het totale brutobedrag.

bedrag
Percentage per

Het aantal documenten in elke categorie, als percentage van het totale aantal

volume

documenten.

Oplossingstijd bedrijfsprobleem
Het rapport Oplossingstijd bedrijfsprobleem geeft inzicht in de tijd die nodig is om specifieke problemen in
documenten te verwerken.
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Het rapport is beschikbaar in de volgende versies:
n

Oplossingstijd bedrijfsprobleem: toont de oplossingstijd voor elk bedrijfsprobleem

n

Oplossingstijd bedrijfsprobleem per bedrijfsnummer

n

Oplossingstijd bedrijfsprobleem per leverancier

Het rapport toont het aantal keren dat elk bedrijfsprobleem zich voordoet en de gemiddelde oplossingstijd
voor deze problemen.
Bedrijfsproblemen worden gedefinieerd in de eFLOW Control-configuratie. Bedrijfsproblemen zijn problemen
in het crediteurenproces, zoals ontbrekende goederenontvangsten, verschillen tussen de factuur en de
bestelling of dubbele facturen. Ze worden opgemerkt tijdens eFLOW-validaties die bijvoorbeeld worden
uitgevoerd als een document in het systeem wordt ingevoerd, als een document wordt geboekt of als een
gebruiker een document controleert. De oplossingstijd voor een probleem staat dus voor de tijd die verstrijkt
tussen het moment dat het probleem wordt opgemerkt in het systeem en het moment waarop de oplossing
wordt vastgesteld.
Opmerking: Het Aantal staat niet noodzakelijkerwijze voor het aantal documenten, omdat een document
meerdere problemen kan bevatten.
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De volgende diagrammen zijn beschikbaar.

Oplossingstijd bedrijfsprobleem diagrammen
Diagram

Omschrijving

Gemiddelde bewerkingstijd

De gemiddelde tijd, in dagen, die nodig is om elk

(staafdiagram)

bedrijfsprobleem op te lossen.

Gemiddelde verwerkingstijd (ring)

De gemiddelde tijd die nodig is om elk bedrijfsprobleem op te
lossen, als percentage van de gemiddelde oplossingstijd voor
alle problemen.

Totale bewerkingstijd (staafdiagram)

De totale tijd, in dagen, die nodig is om elk bedrijfsprobleem op
te lossen.

Totale bewerkingstijd (ring)

De totale tijd die nodig is om elk bedrijfsprobleem op te lossen,
als percentage van de totale oplossingstijd voor alle problemen.

Volume bedrijfsprobleem

Het aantal keren dat elk bedrijfsprobleem zich voordoet.

(staafdiagram)
Volume bedrijfsprobleem (ring)

Het aantal keren dat elk bedrijfsprobleem zich voordoet, als
percentage van het totale aantal problemen.

Oplossing bedrijfsprobleem per bedrijfsnummer/leverancier diagrammen
Diagram

Omschrijving

Gemiddelde oplossingstijd

Voor elk bedrijfsnummer of elke leverancier wordt de gemiddelde
tijd in dagen weergegeven die nodig is om elk bedrijfsprobleem
op te lossen.

Gemiddelde oplossingstijd per

Voor elk bedrijfsprobleem wordt op bedrijfsnummer of

bedrijfsprobleem

leverancier de gemiddelde tijd in dagen weergegeven die nodig
is om dat probleem op te lossen.

Totale oplossingstijd

Voor elk bedrijfsnummer of elke leverancier wordt de totale tijd in
dagen weergegeven die nodig is om elk bedrijfsprobleem op te
lossen.

Totale oplossingstijd per

Voor elk bedrijfsprobleem wordt op bedrijfsnummer of

bedrijfsprobleem

leverancier de totale tijd in dagen weergegeven die nodig is om
dat probleem op te lossen.
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Diagram

Omschrijving

Volume

Voor elk bedrijfsnummer of elke leverancier wordt het aantal
keren weergeven dat elk bedrijfsprobleem zich voordoet.

Volume per bedrijfsprobleem

Voor elk bedrijfsprobleem wordt het aantal keren weergegeven
dat het probleem zich voor elk bedrijfsnummer of elke leverancier
voordoet.

MM/FI/DR splitsen
Het rapport MM/FI/DR splitsen geeft inzicht in de typen documenten die tijdens de rapportageperiode in het
systeem zijn ingevoerd.
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Het rapport is beschikbaar in de volgende versies:
n

MM/FI/DR splitsen per bedrijfsnummer

n

MM/FI/DR splitsen per leverancier

Het rapport geeft het aantal facturen met bestelling (MM), facturen zonder bestelling (FI) en
vooruitbetalingsaanvragen (DR) weer plus de brutobedragen voor elk documenttype.
De volgende diagrammen zijn beschikbaar.
Diagram

Omschrijving

Op bedrag splitsen

Het totale brutobedrag voor elk documenttype.

Op volume splitsen

Het totale aantal documenten voor elk documenttype.
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Documenten in/uit
Met het rapport Documenten in/uit krijgt u inzicht in het aantal document dat het
crediteurenadministratieproces in en uit gaat. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw resourceplanning optimaliseren
door de piektijden te markeren waarop iu hoge documentvolumes verwacht.

Het rapport is beschikbaar in de volgende versies:
n

Documenten in/uit

n

Documenten in/uit per bedrijfsnummer

n

Documenten in/uit per leverancier
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In het rapport wordt het aantal documenten weergegeven dat elke dag tijdens de rapportageperiode is
gecreëerd, geboekt of afgewezen. Dagen zonder gegevens zijn niet inbegrepen.
De volgende diagrammen zijn beschikbaar.
Opmerking: Diagrammen zijn alleen beschikbaar voor het algemene rapport Documenten in/uit.

Tijdlijndiagram

Op de balken wordt het aantal documenten weergegeven dat elke dag tijdens de rapportageperiode is
gecreëerd, geboekt of afgewezen. Dagen zonder gegevens zijn niet inbegrepen.Gecreëerde documenten
worden weergegeven in de linkerbalk en geboekte en afgewezen documenten in de rechterbalk, zodat u
gemakkelijk de verhouding van nieuwe documenten ten opzichte van verwerkte documenten kunt herkennen.
Met de lijnen worden voortschrijdende gemiddelden weergegeven voor nieuwe documenten en verwerkte
documenten. Met deze lijnen kunt u eenvoudiger ongebruikelijke pieken en dalen in het proces identificeren.
Het voortschrijdende gemiddelde wordt berekend door de aantallen van de laatste drie gerapporteerde
dagen bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door drie. Zie hieronder een voorbeeldberekening.
n

Het aantal documenten dat is gecreëerd van 11-07 t/m 15-07 is 31 (9 + 10 + 12). Het voortschrijdende
gemiddelde van de nieuwe documenten voor 15-07 is dus 10,33 (31 gedeeld door 3).

n

Het aantal documenten dat is verwerkt van 15-07 t/m 19-07 is 12 (3 + 1 + 7 geboekt + 1 afgewezen). Het
voortschrijdende gemiddelde van de verwerkte documenten voor 19-07 is dus 4 (12 gedeeld door 3).
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Datum

11-07-

Gecreëerd

Geboekt

Afgewezen.

Voortschrijdend

Voortschrijdend

gemiddelde

gemiddelde

nieuwe

verwerkte

documenten

documenten

9

4

0

10

4

0

12

3

1

10,33

4

0

1

0

7,33

3

14

7

0

8,67

4

2016
12-072016
15-072016
18-072016
19-072016

Tijdlijndiagram - wekelijks

Hier wordt het aantal documenten weergegeven dat elke week tijdens de rapportageperiode is gecreëerd,
geboekt of afgewezen.
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Gecreëerde documenten worden weergegeven in de linkerbalk en geboekte en afgewezen documenten in de
rechterbalk, zodat u gemakkelijk de verhouding van nieuwe documenten ten opzichte van verwerkte
documenten kunt herkennen.

Bewerkingstijd
Het rapport Bewerkingstijd geeft inzicht in de tijd die nodig is om documenten te bewerken en te betalen.
Het rapport is beschikbaar in de volgende versies:
n

Bewerkingstijd per bedrijfsnummer

n

Bewerkingstijd per eigenaar

n

Bewerkingstijd per leverancier

Opmerking: De toegang tot rapporten van specifieke eigenaren kan via machtigingen worden beperkt tot
bepaalde gebruikers of worden ontzegd aan alle gebruikers.

Bewerkingstijd per bedrijfsnummer/leverancier

Het rapport toont het totale aantal bewerkte documenten en de gemiddelde bewerkingstijd voor deze
documenten in eFLOW Control en eFLOW Resolve. Bovendien wordt de gemiddelde tijd weergegeven die
verstreken is tussen de voltooiing van de bewerking en de betaling.
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De bewerkingstijden worden als volgt berekend:
n

Control
Van het moment dat het document wordt ingevoerd in eFLOW Control tot het moment van boeken of
registreren in SAP of tot het moment dat het document wordt geweigerd. De tijd die het document
doorbrengt in eFLOW Resolve wordt niet meegerekend.

n

Resolve
Van het moment dat de workflow start tot het moment van goedkeuren, afwijzen of terugroepen. De tijd
die het document doorbrengt in eFLOW Control wordt niet meegerekend.

n

Betaald
Van het moment dat het document wordt geboekt tot het moment dat het corresponderende
vereffeningsdocument wordt geboekt.

De volgende diagrammen zijn beschikbaar.
Diagram

Omschrijving

Gemiddelde bewerkingstijden

De gemiddelde duur, in dagen, van de bewerking van de
documenten in eFLOW Control, eFLOW Resolve en het
betalingsproces.

Totale bewerkingstijden

De totale duur, in dagen, van de bewerking van de documenten
in eFLOW Control, eFLOW Resolve en het betalingsproces.

Bewerkingstijd per eigenaar
Het rapport toont het totale aantal documenten dat door elke eigenaar is bewerkt en de gemiddelde
bewerkingstijd van deze documenten. De bewerkingstijden omvatten de tijd die de documenten in
eFLOW Resolve doorbrengen. Zie Een document toewijzen aan een gebruiker voor meer informatie over
eigenaren.
Opmerking: De toegang tot rapporten van specifieke eigenaren kan via machtigingen worden beperkt tot
bepaalde gebruikers of worden ontzegd aan alle gebruikers.
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De volgende diagrammen zijn beschikbaar.
Diagram

Omschrijving

Gemiddelde bewerkingstijd

De gemiddelde tijd, in dagen, die nodig is om toegewezen

(staafdiagram)

documenten te bewerken.

Gemiddelde bewerkingstijd (ring)

De gemiddelde tijd die nodig is om de toegewezen documenten
te bewerken, als percentage van de gemiddelde bewerkingstijd
van alle documenten.

Totale bewerkingstijd (staafdiagram)

De totale tijd, in dagen, die nodig is om toegewezen
documenten te bewerken.
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Diagram

Omschrijving

Totale bewerkingstijd (ring)

De totale tijd die nodig is om de toegewezen documenten te
bewerken, als percentage van de totale bewerkingstijd van alle
documenten.

Documentenvolume
Het rapport Documentenvolume geeft inzicht in het aantal documenten in het systeem.

Het rapport is beschikbaar in de volgende versies:
n

Documentenvolume per bedrijfsnummer

n

Documentenvolume per eigenaar

n

Documentenvolume per leverancier

Opmerking: De toegang tot rapporten van specifieke eigenaren kan via machtigingen worden beperkt tot
bepaalde gebruikers of worden ontzegd aan alle gebruikers.

eFLOW Control Gebruikershandleiding

Pagina 58 van 71

Het rapport geeft het aantal documenten weer voor elk bedrijfsnummer, elke eigenaar of elke leverancier en
de brutobedragen van deze documenten. Zie Een document toewijzen aan een gebruiker voor meer
informatie over eigenaren.
De volgende diagrammen zijn beschikbaar.
Diagram

Omschrijving

Totaal bedrag (staaf)

Het totale brutobedrag.

Totaal bedrag (ring)

Het totale brutobedrag, als percentage van het totale
brutobedrag van alle documenten.

Gemiddeld bedrag (staaf)

Het gemiddelde brutobedrag.

Gemiddeld bedrag (ring)

Het gemiddelde brutobedrag, als percentage van het
gemiddelde brutobedrag van alle documenten.

Volume (staaf)

Het aantal documenten

Volume (ring)

Het aantal documenten, als percentage van het totale aantal
documenten.

Bewerkingstijd workflow
Het rapport Bewerkingstijd workflow geeft inzicht in de tijd die nodig is om specifieke workflows te
bewerken.
Het rapport is beschikbaar in de volgende versies:
n

Bewerkingstijd workflow: toont de verwerkingstijden voor elke workflow

n

Bewerkingstijd workflow per bedrijfsnummer

n

Bewerkingstijd workflow per leverancier
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Bewerkingstijd workflow

Het rapport toont voor elk type workflow het aantal bewerkte documenten en de gemiddelde en verwachte
bewerkingstijden voor workflows van dit type. De verwachte bewerkingstijd in dagen wordt gedefinieerd in
de workflowconfiguratie. De bewerkingstijden worden berekend vanaf het moment dat de workflow is gestart
tot het moment waarop deze is goedgekeurd of afgewezen.
De volgende diagrammen zijn beschikbaar.
Diagram

Omschrijving

Gemiddelde bewerkingstijd

Voor elk type workflow wordt de gemiddelde tijd in dagen

(staafdiagram)

weergegeven die nodig is om workflows van dit type te
bewerken.

Gemiddelde verwerkingstijd (ring)

Voor elk type workflow wordt de gemiddelde tijd weergegeven
die nodig is om workflows van dit type te bewerken, als
percentage van de totale bewerkingstijd van alle workflows.
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Diagram

Omschrijving

SLA-performance

Hier wordt het verschil weergegeven tussen de verwachte
bewerkingstijd en de werkelijke gemiddelde bewerkingstijd.
Als de balk van een workflowtype boven de 0 dagen-lijn
verschijnt, is dat workflowtype gemiddeld in minder tijd bewerkt
dan verwacht. Als de balk onder de 0 dagen-lijn verschijnt,
duurde de bewerking van dit workflowtype gemiddeld langer dan
verwacht.

Totale bewerkingstijd (staafdiagram)

Voor elk type workflow wordt de totale tijd in dagen
weergegeven die nodig is om workflows van dit type te
bewerken.

Totale bewerkingstijd (ring)

Voor elk type workflow wordt de totale tijd weergegeven die
nodig is om workflows van dit type te bewerken, als percentage
van de totale bewerkingstijd van alle workflows.

Volume (staafdiagram)

Voor elk type workflow wordt het aantal documenten
weergegeven dat naar een workflow van dit type is verzonden.

Volume (ring)

Voor elk type workflow wordt het aantal documenten
weergegeven dat naar een workflow van dit type is verzonden,
als percentage van het totale aantal documenten dat naar de
workflow is verzonden.
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Bewerkingstijd workflow per bedrijfsnummer/leverancier

Het rapport toont voor elk bedrijfsnummer of elke leverancier het aantal documenten dat is bewerkt voor elk
workflowtype plus de gemiddelde en verwachte bewerkingstijden. De verwachte bewerkingstijd in dagen
wordt gedefinieerd in de workflowconfiguratie. De bewerkingstijden worden berekend vanaf het moment dat
de workflow is gestart tot het moment waarop deze is goedgekeurd of afgewezen.
De volgende diagrammen zijn beschikbaar.
Diagram

Omschrijving

Gemiddelde bewerkingstijd

Voor elk bedrijfsnummer of elke leverancier wordt de gemiddelde
tijd in dagen weergegeven die nodig is om elk workflowtype te
bewerken.
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Diagram

Omschrijving

SLA-performance

Hier wordt het verschil weergegeven tussen de verwachte
bewerkingstijd en de werkelijke gemiddelde bewerkingstijd.
Als de balk van een workflowtype boven de 0 dagen-lijn
verschijnt, is dat workflowtype gemiddeld in minder tijd bewerkt
dan verwacht. Als de balk onder de 0 dagen-lijn verschijnt,
duurde de bewerking van dit workflowtype gemiddeld langer dan
verwacht.

Totale bewerkingstijd

Voor elk bedrijfsnummer of elke leverancier wordt de totale tijd in
dagen weergegeven die nodig is om elk workflowtype te
bewerken.
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Workflowstatistieken
Het rapport Workflowstatistieken geeft inzicht in de acties die zijn ondernomen voor documenten in de
workflow.

Het rapport is beschikbaar in de volgende versies:
n

Workflowstatistieken: toont statistieken voor alle workflowtypen

n

Statistieken workflow per bedrijfsnummer

n

Statistieken workflow per leverancier

Het rapport toont voor elk workflowtype het aantal workflows dat automatisch en handmatig is gestart.
Daarnaast wordt het aantal goedgekeurde, geweigerde, teruggeroepen of geannuleerde (dat wil zeggen
automatisch teruggeroepen) workflows weergegeven. De automatische workflowstart kan worden
gedefinieerd in de workflowconfiguratie.
De volgende diagrammen zijn beschikbaar.
Opmerking: Diagrammen zijn alleen beschikbaar voor het algemene rapport Workflowstatistieken.
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Diagram

Omschrijving

Statistiekpercentages workflow

Voor elk type workflow wordt aangegeven hoe de workflows zijn
gestart en welke acties er voor de workflows zijn uitgevoerd.
Het staafdiagram aan de linkerkant toont het percentage
workflows dat handmatig is gestart en het percentage dat
automatisch is gestart. Dit staafdiagram kan ook het percentage
eerder verzonden workflows omvatten, dat wil zeggen de
workflows die zijn gestart voor het begin van de geselecteerde
rapportageperiode.
Het staafdiagram aan de rechterkant geeft de acties weer die in
de workflow zijn ondernomen, als percentage van het totale
aantal workflows.

Gebruikersinstellingen
U kunt verschillende gebruikersspecifieke instellingen selecteren om bepaalde aspecten van het
systeemgedrag te bepalen. Zie de gedeelten hieronder voor meer details.
Gebruikersinstellingen wijzigen:
1. Selecteer de menuoptie Ga naar > Gebruikersinstellingen.
2. Klik op het gewenste tabblad.
3. Wijzig de instellingen.
4. Klik op Opslaan.
Als u terug wilt gaan naar de standaardinstellingen, klikt u op Standaard.
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Algemeen
Instelling

Omschrijving

Dialoogpresentatie

Hiermee bepaalt u hoe dialoogvensters, zoals Workflowverslag of Bericht
verzenden, worden weergegeven.
Modus Aangedokt: dialoogvensters worden op een vaste positie aan de
linker- of rechterkant van het scherm weergegeven, afhankelijk van de
instelling voor Aangedokte posities die u hebt gekozen.
Modus Pop-updialoog: dialoogvensters worden weergegeven in een popupvenster en kunnen op het scherm worden verplaatst.

Viewerpresentatie

Hiermee bepaalt u hoe de documentviewer, waarmee de documentafbeelding
of statistieken worden getoond, wordt weergegeven.
Modus Aangedokt: de viewer wordt op een vaste positie aan de linker- of
rechterkant van het scherm weergegeven, afhankelijk van de instelling voor
Aangedokte posities die u hebt gekozen.
Modus Pop-updialoog: de viewer wordt weergegeven in een pop-upvenster
en kan op het scherm worden verplaatst.
Standaardpositie: deze knop is alleen van toepassing als Pop-updialoog is
geselecteerd. Als u de viewer op het scherm verplaatst, staat deze de
volgende keer dat u de viewer opent nog op dezelfde plaats. Klik op deze
knop om de viewer terug te zetten op de standaardpositie linksboven in het
scherm wanneer u de viewer de volgende keer opent.

Werkvoorraad
Instelling

Omschrijving
Gecontroleerd: Het selectiescherm sluit wanneer u op Gegevens

Gegevens selecteren
en het selectiescherm

selecteren

sluiten

klikt.

Gewist: Het selectiescherm blijft geopend wanneer u op Gegevens
selecteren

klikt. U moet het selectiescherm handmatig sluiten door op

Selectiescherm
Starten met

te klikken.

Hiermee geeft u aan welke instellingen van het selectiescherm u wilt gebruiken
wanneer u eFLOW Control start.
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Instelling

Omschrijving

Met snelle selectie

Hiermee laadt u een specifieke snelle selectie wanneer u eFLOW Control start

starten

of het selectiescherm opent.
Deze instelling wordt alleen toegepast als u Snelle selectie selecteert in de
lijst Starten met.

Met variant starten

Hiermee laadt u een specifieke variant wanneer u eFLOW Control start of het
selectiescherm opent.
Deze instelling wordt alleen toegepast als u Variant selecteert in de lijst
Starten met.

Maximumaantal treffers

Hiermee geeft u het standaardaantal documenten op dat wordt weergegeven
in de documentenlijst. U kunt dit aantal in het selectiescherm voor individuele
zoekopdrachten wijzigen.

Document
Instelling
Document altijd in
wijzigingsmodus openen

Omschrijving
Gecontroleerd: Hiermee opent u documenten in de wijzigingsmodus.
Gewist: Hiermee opent u documenten in de weergavemodus. U moet
handmatig overschakelen naar de wijzigingsmodus door op Weergave/wijzigingsmodus

Positievariant

te klikken.

Hiermee geeft u de standaardkolomindeling op van de tabel met
factuurposities in facturen met bestelling.

Posities uitbreiden

Geldt voor facturen met meervoudige rubricering.
Gecontroleerd: De rubriceringsregels voor alle posities worden
automatisch weergegeven.
Gewist: Rubriceringsregels worden niet automatisch weergegeven. U
kunt ze weergeven door op Meervoudige rubricering weergeven te
klikken.
Zie Rubricering voor PO-facturen voor meer informatie.
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Instelling

Omschrijving

Actie na verwerking

Hiermee geeft u aan wat er gebeurt als u klaar bent met de verwerking van

document

een document:
n

Ga terug naar overzicht

n

Ga naar volgend document

n

(Lege invoer) In het verwerkte document blijven

Referentie
In dit gedeelte vindt u beknopte verwijzingsinformatie

Documentstatuswaarden
Status

Omschrijving
Fout. Het document kan niet worden geboekt.
Waarschuwing. Het document bevat waarschuwingsberichten, maar boeken is mogelijk.
Gereed. Het document bevat geen fouten en kan worden geboekt.
Geboekt naar SAP.
Geregistreerd.
Geboekt en betaald.
Het document staat in de wachtrij.
Afgewezen. Het document kan niet meer worden bewerkt.

Workflowstatuswaarden
Status

Omschrijving
Verzonden.
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Status

Omschrijving
Verzonden naar een gebruiker voor wie u een actieve vervanger bent.
Goedgekeurd.
Afgewezen.
Geannuleerd.
Er is een aanvraag verzonden.
Er is een aanvraag beantwoord.

Kortingsstatuswaarden
De kortingsstatuswaarden worden berekend op basis van de betalingscondities die in het document zijn
gedefinieerd. Als er verschillende kortingen zijn gespecificeerd (bijvoorbeeld 14 dagen 3%, 30 dagen 2%, 45
dagen netto), worden er in eFLOW Control verschillende pictogrammen weergegeven om aan te geven welke
kortingsdatum nadert. Als u de exacte datum wilt zien tot wanneer een korting wordt aangeboden, beweegt u
de muisaanwijzer over het pictogram:

Status

Omschrijving
De eerste kortingsdatum nadert.
De eerste kortingsdatum is verstreken, de tweede kortingsdatum nadert.
De eerste en tweede kortingsdatums zijn verstreken, de datum van de nettobetalingstermijn
nadert.
Betaling is achterstallig.
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Sneltoetsen en werkbalkknoppen
Actie

Snelkoppeling

Terug

F3

Annuleren

F12

Sluiten eFLOW Control

Shift + F3

Het selectiescherm weergeven of verbergen

Shift + F1

Selectiecriteria toepassen om specifieke documenten weer te

Ctrl + F4

Knop

geven
De documentenlijst vernieuwen om de laatste wijzigingen weer

Shift + F9

te geven
De documentdetails weergeven

F9

De beeldweergave weergeven of vernieuwen

Ctrl + F1

De leverancier in SAP weergeven

Ctrl + Shift + F5

De inkooporder in SAP weergeven

Ctrl + Shift + F6

Het boekhouddocument in SAP weergeven

Ctrl + Shift + F7

Het factuurdocument in SAP weergeven

Ctrl + Shift + F8

Het workflowverslag weergeven

Shift + F5

Het verwerkingslogboek weergeven

Ctrl + F3

De wijzigingshistorie weergeven

Ctrl + F11

De statistieken weergeven

Shift + F11

De documenteigenaar wijzigen

Ctrl + F9

Een document op Wachten instellen

Ctrl + F7
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Actie

Snelkoppeling

Een document weigeren

Shift + F2

Een label toevoegen of verwijderen

Shift + F4

Een bericht verzenden

Ctrl + F2

Een document controleren

Shift + F6

eFLOW me

F5

Een document simuleren

Ctrl + F5

Een document boeken

F6

Als leidinggevende boeken

Ctrl + F8

Een document registreren

Shift + F4

Een document in de SAP-transactie verwerken

F7

Een document storneren

Ctrl + F6

Een workflow starten

Shift + F7

Een workflow terugroepen

Shift + F8
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