
EXTENDED 
BANKING 
SAMENGEVAT

CATCH BATCH  MATCH

Stroomlijn al je 
betalingsverkeer

Automatische
herkenning

Snel en
accuraat

95% van alle
transacties

Betalingen van klanten en 
leveranciersbetalingen

  Werkt in Microsoft Dynamics 365
  Korte installatieprocedure
  Bespaar veel tijd en mankracht

Batch verwerking van storneringen 
met herkenning van bijbehorende 
facturen en incassotransacties

Beoordeel en match met 
flexibele zoekwaarden zoals 
IBAN, klant- en factuurnummer

Meer inzicht in banktransacties 
en betalingsgedrag van klanten

Werkt met generieke formaten 
zoals MT940 en CAMT.053

Batch import van afschriften 
vanuit Azure-filestorage

Match transacties over 
meerdere bedrijfsrekeningen in 
verschillende landen

Gaandeweg minder uitval door 

Afschrijving zoals bankkosten 
en energienota’s

Automatische aftellen van 
betalingen tegen openstaande 
posten

Specificaties die klanten als 
bijlage meesturen

Snelle manuele verwerking van 
uitval dankzij instelbare queries en 
analyse van transactie informatie

.053 940

€

€
$ £

€

€

steeds efficiëntere matching

Onze klanten
Organisaties die grote hoeveelheden transacties verwerken, of te maken hebben met piekbelasting, zoals:

Retailers
Handels-
bedrijven

Financiële

Ziekenhuizen

dienstverleners

Productie-
bedrijven

Logistieke 
dienstverleners
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