
Handleiding
Riskprotector

Over de handleiding

Deze handleiding is in het Nederlands geschreven. In deze handleiding zullen de functies en knoppen
dan ook omschreven en uitgelegd worden in het Nederlands. Deze handleiding is gemaakt door
Invorderingsbedrijf B.V. voor de gebruikers van de Riskprotector. In deze handleiding worden alle
functionaliteiten binnen de Riskprotector toegelicht. Als onderdelen invloed hebben op elkaar, dan
zal dit vermeld worden in de handleiding. Als u na het lezen van de handleiding nog steeds met een
probleem zit, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken op het e-mailadres
helpdesk@de Riskprotector.nl of u kunt contact opnemen met het team van de Riskprotector.

Een aantal belangrijke punten met betrekking tot deze handleiding:

- In deze handleiding wordt er ingegaan op de standaardinstellingen van de Riskprotector.
- Schermafbeeldingen en afbeeldingen kunnen er anders uitzien dan bij het werkelijke product.
- Er kunnen aanpassingen worden gedaan binnen de Riskprotector, als de handleiding dit niet

meeneemt, dan is het verstandig dat u contact op neemt met Invorderingsbedrijf B.V.
- Sommige handelingen binnen de Riskprotector kunnen alleen uitgevoerd worden door

medewerkers van de Riskprotector. Een voorbeeld hiervan is het instellen van het
importmasker voor het importeren van gegevens. Als u dit ingesteld wilt hebben, dan moet u
contact opnemen met Invorderingsbedrijf B.V. of het team van de Riskprotector.
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Introductie
Wat is de Riskprotector?

Ondernemen is risico lopen. Als klanten niet of te laat betalen kan uw onderneming in de problemen
komen. In basis is de Riskprotector bedoeld om het financiële risico dat uw onderneming loopt te
minimaliseren door gebruik te maken van data.

● Zo helpt de Riskprotector uw bij het stroomlijnen en automatiseren van uw processen zodat u
veel kosten gaat besparen.

● Integreert de Riskprotector acceptatie van nieuwe klanten, monitoren van betalingssnelheid
en limieten, debiteurenbeheer en incasso in een portaal.

● Analyseert de Riskprotector uw openstaande bedragen op potentiele risico’s en maakt het
mogelijk met een druk op de knop actie te ondernemen.

● Geeft de Riskprotector u de mogelijkheid om uw debiteuren overzichtelijk te verdelen op
basis van door u gestelde voorwaarden. U krijgt hierdoor binnen één oogopslag een duidelijk
beeld van de status van te vorderen bedragen door uw onderneming. Door dit duidelijke
beeld kunt u later beter inspelen op situaties in de toekomst.

Bijkomend voordeel is dat de Riskprotector een groot deel van het debiteurenbeheer automatiseert,
waardoor men naast het beheersen van de risico's een berg aan tijd en geld bespaart.

Waarom de Riskprotector?
In de praktijk blijkt dat de meeste boekhoudprogramma’s niet geschikt zijn voor het geavanceerd
financieel risico management. De makkelijke taken zijn nog wel mogelijk, maar als het gaat om het
programmeren van automatische processen of het samenstellen van geavanceerde rapportages laten
veel pakketten het afweten. Zoals eerder is vermeld, kan de onderneming de Riskprotector
moeiteloos aansluiten op een boekhoudpakket. Dit biedt de volgende voordelen:

● Het is een simpel programma. de Riskprotector is zo ontwikkeld dat alles heel duidelijk te
vinden is.

● Medewerkers trainen kost minder tijd. Er hoeft geen nieuwe maatwerk software aangeschaft
te worden voor de Riskprotector en dat heeft als groot voordeel dat de medewerkers niet
met een compleet nieuw systeem te maken krijgen.
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● Door overzichtelijke interfaces heeft u meer controle. De onderneming heeft met de
overzichten vanuit de Riskprotector een goed zicht op de openstaande vorderingen, dit zal de
positie van de onderneming versterken.

Hierbij een korte samenvatting van de functionaliteiten van de Riskprotector:
● Zoeken naar bedrijven in binnen en buitenland en bedrijfsrapporten downloaden
● Bedrijven te monitoren op kredietwaardigheid
● Risicoprofielen aanmaken en aanmaan workflows bouwen
● Verstuur al uw herinneringen en aanmaningen met één muisklik
● Onderbreek standaardprocessen met een paar muisklikken
● Draag zaken met een muisklik over aan de afdeling collections van Invorderingsbedrijf B.V.
● Registreren en opvolgen van klachten met de ingebouwde klachtenmodule
● Gebruik maken van uw eigen standaard templates voor het versturen van berichten
● 100% in controle blijven over het risico dat uw organisatie loopt

Daarnaast biedt de Riskprotector de mogelijkheid om:
● Met meerdere gebruikers in een account samenwerken
● Makkelijk aansturen van uw team
● Stuurinformatie raad te kunnen plegen
● Efficiënter te communiceren met uw incassobureau
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Hoofdstuk 1 de Riskprotector - Algemeen

1.1.1 Inloggen
Als u op de startpagina bent van de Riskprotector dan ziet u rechts bovenin de volgende knoppen. Als
u klikt op de knop inloggen dan kunt u bij het vak “e-mailadres” het e-mailadres invullen, die u
gebruikt voor uw de Riskprotector. Bij het vak “wachtwoord” vult u het wachtwoord in dat is
verbonden aan uw geregistreerde e-mailadres van de Riskprotector.

1.1.2 Taal veranderen
Als uw programma in het Engels staat ingesteld en u wilt het in het Nederlands hebben, dan kunt u
rechtsboven op uw scherm de taal aanpassen. Dit kan gedaan worden door op de Nederlandse vlag
te klikken. Als u de taal wilt aanpassen naar het Engels dan moet u op de Engelse vlag klikken.

1.1.3 Uitloggen
Als u klaar bent, kunt u uitloggen door rechtsboven in uw
scherm op het “power” knopje te drukken. Dan wordt u naar de
inlogpagina van de Riskprotector gebracht.

1.1.4 Help, contact, over de Riskprotector en inloggen incasso
Onderin uw scherm vindt u het volgende overzicht.

Als u op de knop “help” drukt, dan krijgt u een handleiding over de Riskprotector

Als u drukt op de knop “contact” klikt, krijgt u een overzicht hoe u met ons in contact kan komen voor
eventuele vragen.
Als u op de knop ”Over de Riskprotector” drukt, krijgt u informatie/ wordt u verwezen naar een
pagina van de Riskprotector.
Als u op de knop “Inloggen incasso” klikt, wordt u doorverwezen naar de inlogpagina van het
Invorderingsbedrijf.

Als u een van deze gegevens bent kwijtgeraakt, dan kunt u contact opnemen met het team van de
Riskprotector via helpdesk@debtorcare.nl.
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Hoofdstuk 2 de Riskprotector - Modules

Als u inlogt, krijgt u het dashboard voor u. Dit dashboard is de basis van alles wat u gaat doen in de
Riskprotector. In hoofdstuk 3 vindt u meer informatie hierover.

De Riskprotector bestaat grofweg uit 3 onderdelen.

● De Riskprevention module met tools voor het voorkomen van risico’s Denk aan het checken
van nieuwe klanten op kredietwaardigheid.

● De Riskmanagement module voor het managen van uw financiële risico’s en het
debiteurenbeheer.
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● De Collections module voor het managen van uw incassozaken.
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Hoofdstuk 3 Werking modules

3.1 Risk Prevention module

3.1.1 Opvragen Bedrijfsinformatie
Het is mogelijk om van uw klanten bedrijfsinformatie op te vragen. Hierbij krijgt u een overzicht van
alle financiële gegevens van uw klanten zoals jaarrekening, concernstructuren, directie gegevens etc.

U kunt dit opvragen door op de naam van de klant te klikken bij de kop “Dashboard”. Zie paragraaf
3.1.2 hoe u daar naar kunt navigeren. Als u op de naam van de klant heeft geklikt, ziet u
bedrijfsinformatie van deze klant. Het figuur hiernaast laat zien waar u moet klikken om de gegevens
op te vragen.

Voor meer informatie zie paragraaf 4.1.2.

Met de PRO versie van de Riskprotector kunt u het bedrijfsrapport omzetten in een klantkaart. Ook is
het mogelijk de gewenste limiet in te geven en de verzekeraar (indien dit van toepassing is).

U kunt deze limiet vervolgens ook monitoren. Dit betekent wanneer dat de advies limiet vanuit de
creditrating bureaus wordt aangepast deze limiet automatische wordt aangepast in uw klantkaart. Dit
wordt realtime vergeleken met uw openstaande posten. Indien u over de limiet heen zit ontvangt u
meteen een seintje waarna u actie kunt ondernemen.
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Ook kunt u in de PRO versie eerder gedownloade rapporten inzien onder het tabje
“bedrijfsinformatie” in het linker menubalk.
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3.2 De Riskmanagement module
Met de PRO versie van de Riskprotector kunt u gebruikt maken van de riskmanagement sectie. Deze
is gekoppeld aan uw boekhoudpakket. U kunt deze sectie gebruiken om enkel uw risico’s te
controleren. In dit hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.

U kunt ook verder gaan en uw debiteurenbeheer regelen via de Riskprotector. Meer informatie
hierover vindt u in Hoofdstuk XX. Heeft u vragen hierover dan kunt u deze mailen naar
helpdesk@debtorcare.nl

Dashboard ziet u een totaaloverzicht van alle openstaande debiteuren op basis van de gegevens uit
uw boekhoudpakket. Het rapportage dashboard geeft U inzicht in vervallen posten, openstaande
acties, lopende klachten, betalingstoezeggingen, limietoverschrijdingen en andere nuttige gegevens.
Aan de hand van dit overzicht ziet in in een oogopslag waar uw risico’s zich bevinden en waar u actie
moet ondernemen.

3.2.1 Toelichting Risk Management Dashboard
Hieronder treft u een screenshot van het Dashboard dat verschijnt nadat u ingelogd bent.
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Bovenaan ziet u het aantal openstaande facturen met bijbehorende bedragen.

Onder het kopje Openstaande Klachten kunt u het overzicht van het saldo, aantal klachten en
facturen in één oogopslag zien.
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Onder de sectie “Factuurstatus On Hold” vindt u een overzicht van de facturen die On Hold staat met
de bijbehorende status. U kunt met het basispakket van de Riskprotector gebruik maken van twee
standaard statussen.

1. Klacht

2. Betalingstoezegging

Het is ook mogelijk om meer statussen te gebruiken. Wilt u gebruik kunnen maken van een onbeperkt
aantal statussen dan kunt u upgraden.

Onder het kopje Factuurstatus vindt u alle statussen met facturen. Bij factuurdue ziet u het aantal
facturen die over tijd zijn en het bedrag dat daarbij hoort.
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Onder het kopje betalingstoezeggingen ziet u in tijd/datum dat er wel/geen betalingstoezeggingen
zijn gedaan.

Onder het kopje klachtensaldo ziet u in tijd/datum dat er wel/geen betalingstoezeggingen zijn
gedaan.
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Onder het kopje Openstaand Saldo/Vervallen vindt u de top 10 hoogst openstaande saldo. De
bedrijfsnaam en bijbehorende saldo kunt u hierin terugvinden. In de rechterkolom ziet u hoeveel van
deze bedragen vervallen is.

Bij top 90+ openstaand saldo, kunt u het overzicht van debiteuren vinden die langer dan 90 dagen
wachten met betalen. Hier ziet u de naam van de debiteur, het saldo en het bedrag dat is vervallen.
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3.2.2 Limieten en betalingstermijnen monitoren in de Riskmanagement Module
Wanneer u een klant checkt op kredietwaardigheid dan wordt er een advies krediet limiet
meegegeven. Deze kan in de klantkaart opgeslagen worden. Naast de kredietlimiet ziet u in de
klantkaart dus de gemiddelde betalingstermijn en de Creditscore.  U kunt deze limiet ook monitoren.
Dat betekent dat wanneer deze gewijzigd wordt deze automatisch wordt aangepast in uw klantkaart.

Vervolgens wordt deze real time vergeleken met het openstaande bedrag. Bij een overschrijding
ontvangt u een melding waarna u actie kunt ondernemen.

U kunt monitoring activeren door op de krediet monitoring knop te drukken. Voordat u monitoring
kunt activeren dient u eerst een kredietrapport te downloaden.
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3.2.3. Toelichting Klantenscherm
In het klantenscherm ziet u in één overzicht al uw klanten. U ziet de ingestelde kredietlimiet, de
ruimte en eventuele overschrijdingen.

3.2.4 Facturenscherm
In het facturenscherm ziet u de openstaande facturen terug.
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Via de buttons in de menubalk (hier links) kunt u segmenteren op
ouderdom. Ook is het mogelijk opmerkingen toe te voeren en facturen
en acties te agenderen voor bepaalde momenten in de toekomst.

Opmerking toevoegen
aan een factuur - factuur
ter incasso overdragen

Door te klikken op het
factuurnummer of het
groene bolletje naast het
factuurnummer opent u
de factuur.

Met de opmerkingen knop
voegt u opmerkingen toe aan
de factuur. Met de rode knop
draagt u de factuur over aan
het incassobureau.
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3.3 Debiteurenbeheermodule

Wilt u de Riskprotector ook gebruiken voor uw debiteurenmanagement?

Daar doet u goed aan want dit gaat u veel tijd en geld besparen aan operationele kosten. Met uw
consultant overlegd u hoe de de Riskprotector omgeving hiervoor wordt ingericht en welk beleid er
gevolgd gaat worden.

met een consultant is overlegd kunnen er een of meerdere workflow(s) aangemaakt worden. Dit kan
bij het kopje “Instellingen”.

Het is belangrijk om het systeem bij te houden en na het goed importeren van gegevens en het juist
aanmaken van workflows, kan de Riskprotector aan het werk.

Na het importeren van de gegevens en na het maken van workflows in overleg met een consultant,
krijgt u op het dashboard de debiteurensaldo lijst te zien. Het dashboard is het centrale overzicht van
waaruit u werkt. Aan de linkerkant van uw beeldscherm ziet u een rijtje met verschillende koppen. In
hoofdstuk 3 zal elk kopje uitgelegd worden.

Op het dashboard kunnen er een aantal acties worden uitgevoerd met betrekking tot de facturen. In
het midden van het scherm vindt u de facturen die er zijn. Aan de rechterkant van een vordering kunt
u een aantal acties uitvoeren. Een voorbeeld van zo’n actie is het stilleggen van een workflow voor
een vordering. In hoofdstuk 4 zullen wij verder ingaan op de acties die uitgevoerd kunnen worden.

Een workflow is een lijst van stappen die de Riskprotector uitvoert bij elke vordering. Bij het maken
van een workflow komen ook de documenten aan te pas, die documenten worden per mail gestuurd
naar de debiteur nadat een deadline van een herinnering of aanmaning is gehaald en alle taken
worden uitgevoerd. Op deze manier worden debiteuren eraan herinnerd dat ze nog moeten betalen.
Des te langer het innen duurt des te groter wordt de kans dat de vordering niet betaald kan worden
of dat er disputen ontstaan over de vordering.

Het is mogelijk om per groep debiteuren een bepaalde workflow aan te maken. Dit kan gebruikt
worden als u bijvoorbeeld voor bepaalde groepen debiteuren andere deadlines heeft gekozen. Of u
kunt een workflow aanmaken voor Nederlandse klanten en een voor internationale klanten.

In hoofdstuk 5 vindt u meer informatie hierover.

Als de gegevens zijn ingevoerd en u bent tevreden met de workflows die u heeft aangemaakt, dan
kunt u de Riskprotector gebruiken om in control te zijn van uw debiteurenbeheer. Dit kan
bijvoorbeeld gedaan worden door te kijken naar de gemiddelde betalingstermijn van een debiteur of
door te kijken welke debiteuren er nog moeten betalen. In hoofdstuk 6 vindt u meer informatie
hierover.
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Als u aan de linkerkant kijkt van uw scherm, ziet u een rijtje staan. Dit rijtje
bevat: geschiedenis, opmerkingen, e-mails, instellingen, Data gaps, Dso
report en Export. Het overzicht is hier links zichtbaar, dit is ook aan de
linkerkant zichtbaar bij het startscherm.

3.3.1. Dashboard
Bij het kopje “Dashboard” vindt u een overzicht van hoe uw
debiteurenbeheer ervoor staat. In hoofdstuk  xxxxzal hier verder op in
worden gegaan.

3.3.2 Bedrijfsrapporten
zie xxxx

3.3.3 Klantniveau:
Geeft uw openstaande bedragen weer op klantniveau.

3.3.4 Factuurniveau:
Geeft uw openstaande bedragen weer op factuurniveau. Vanuit dit scherm kunt u ook uw acties
uitvoeren.

3.3.5 Geschiedenis
Bij het kopje “Geschiedenis” vindt u een overzicht van alle facturen die betaald zijn. Hier kunt u
informatie vinden over de debiteur, de laatst uitgevoerde actie en het moment van betaling.  Naast
het woord geschiedenis bovenin het scherm ziet u tussen haken hoeveel “invoices” in het systeem
staan.

3.3.6 Opmerkingen
Bij het kopje “Opmerkingen” krijgt u een overzicht van alle facturen waar een opmerking bij staan of
de facturen die op “on hold” zijn gezet. Dit overzicht bestaat uit: het factuurnummer, de
factuurdatum en de toegevoegde omschrijving. Hierbij is het ook mogelijk om te zoeken naar een
bepaalde opmerking of een bepaalde beschrijving. Dit kan worden gedaan door op het vlak “zoeken”
te klikken, daarna kan er gezocht worden naar een opmerking of beschrijving.

3.3.7 E-mails
Bij het kopje “E-mails” vindt u een overzicht van gestuurde mails. Hierin staan mails die zijn verstuurd
door de uitgevoerde acties. Hier kunt u geen e-mails versturen.
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3.3.8 Instellingen
Bij het kopje “Instellingen” kunt u uw contactinformatie toevoegen of wijzigen. Dit kan gedaan
worden door op een veld te klikken en daar de desbetreffende informatie te typen. Ook is het
mogelijk om workflows aan te maken of aan te passen. In hoofdstuk 5 zal hier verder op in worden
gegaan.

3.3.9 Data gaps
Bij de knop “Data gaps” vindt u een overzicht van klanten waarbij het e-mailadres nog niet bekend is.
Het kan namelijk voorkomen dat een mailadres van een debiteur niet bekend is en dus niet in het
geïmporteerde bestand vermeld wordt. Deze meldingen moeten verholpen worden omdat de
Riskprotector de e-mailadressen van de debiteuren nodig heeft voor het verzenden van de
herinneringen en aanmaningen. Dit is snel en eenvoudig op te lossen door het e-mailadres in te
vullen. Als het e-mailadres heeft ingevuld en u wilt dit e-mailadres bevestigen, dan kunt u klikken op
“e-mailadres bevestigen” naast het ingevulde e-mailadres. Als dit gedaan is dan is het e-mailadres van
deze klant opgeslagen.

3.3.10 DSO report
Bij het kopje “DSO report” vindt u een overzicht van verschillende financiële gegevens. Dit kan
gebruikt worden om een snel overzicht te krijgen over hoe uw organisatie financieel ervoor staat. Zo
staat er onder andere een overzicht van de debiteuren die het snelst betalen en van de debiteuren
die het minst snel betalen. Verder staat er een overzicht waarin te zien is wat het totale saldo
bedroeg op een bepaalde datum. In hoofdstuk 6 kunt u meer informatie vinden.

3.3.11 Export
Bij het kopje “Export” kunt u de gegevens uit de Riskprotector exporteren. Hierbij heeft u drie keuzes
om te exporteren, dit zijn de keuzes:  e-mails, incasso’s en rapportages. Als u een bepaald bestand
wilt exporteren, vult u hierbij eerst de datum in van het geëxporteerde bestand. De ingevulde datum
kan worden ingetikt of u kunt via de gegeven kalender ernaartoe navigeren. De geëxporteerde
e-mails zullen in een PDF bestand komen te staan. De geëxporteerde incasso’s en rapportages zullen
in een Excel bestand worden weergegeven.
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3.3.12 Factuurniveau verder uitgelicht
Met de knoppen in de linker menubalk kunt u selecties maken op ouderdom of factuurstatus. U kunt
verder inklemmen door de filters te gebruiken. (Alle facturen, Bereikte Deadlines of Nog niet bereikte
deadlines) De deadlines betreffen deadlines van taken voor facturen.
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Wanneer de gewenste facturen worden weergegeven in het scherm ziet u volgen kolommen.

- “Laatst uitgevoerde actie”: Hierin staat de laatste actie die is uitgevoerd in verband met de
vordering.

- “Factuurnr”: Hierin wordt het factuurnummer vermeld. Het is ook mogelijk om op een
nummer van een factuur te klikken of op het plusteken achter “factuurnummer” of op het
groene bolletje achter factuurnummer. In paragraaf 4.1.1 kunt u meer informatie hierover
vinden.

- “Debiteurnr”: Hierin wordt het debiteurennummer van de  desbetreffende debiteur vermeld.
- “Klant”: Hier wordt de debiteur/klant vermeld. Als u hier op de naam van de klant klikt, dan

krijgt u meer informatie over deze klant. In paragraaf 4.1.2 kunt u meer informatie hierover
vinden.

- “Bedrag”: Hierin staat het openstaande bedrag vermeld.
- “Factuurdatum”: De datum dat de factuur is verstuurd naar de debiteur.
- “Dagen na vervaldatum”: Het aantal dagen dat de factuur openstaat na verzending

(factuurdatum).
- “Telefoonnummer”: Telefoonnummer van de debiteur. Het telefoonnummer van de klant

wordt zichtbaar als u uw muis op het telefoon teken houdt.
- “E-mailadres”: Het e-mailadres van de debiteur. Het mailadres van de klant wordt zichtbaar

als u uw muis op het mail teken houdt.
- “Volgende actie”: Hier wordt de volgende actie vermeld die gaat plaatsvinden als er nog niet

is betaald.
- “Geplande datum”: Dit is de datum dat de volgende actie uitgevoerd wordt.
- “Deadline”: Een groen bolletje geeft aan dat de deadline nog niet is verstreken. Een rood

bolletje geeft aan de deadline wel is verstreken.
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- “Acties”: Hier kunt u uit verschillende acties kiezen, dit zal verder worden uitgelegd in de
volgende paragraaf.

3.3.13 Factuur details
In dit overzicht staan de gegevens van de
desbetreffende vordering zoals het
bedrag, debiteur, e-mail van de debiteur en de
laatste en volgende actie. Tevens kunt u onderaan
het overzicht acties uitvoeren en/of een opmerking
bij de vordering plaatsen. Daarnaast wordt de
factuur geschiedenis van deze klant zichtbaar. Dit is
zichtbaar in het figuur aan de rechterkant.

3.3.14 Gegevens contactpersoon
Als u hier op de naam van de klant klikt, dan
krijgt u een overzicht van alle
contactinformatie van deze klant. Hier wordt
ook de DSO score zichtbaar. Voor meer
informatie over de DSO score en DSO report
zie hoofdstuk 6. Daarnaast is het mogelijk
om een bedrijfsrapport aan te vragen over
de desbetreffende onderneming. Dit kan
gedaan worden door te klikken op de knop
onder de DSO score genaamd
”Bedrijfsrapport aanvragen”.

De gegevens van de contactpersoon kunnen in dit scherm worden aangepast. Meerdere contacten
kunnen worden toegevoegd. Ook kan worden aangevinkt of de herinneringen aan meerdere
mailadressen  moeten worden verstuurd.
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3.3.15 Soorten acties
● De bliksemschicht voert de actie uit die bij het kopje “volgende actie” staat

weergegeven.
● Wanneer u op de klok klikt, wordt de betreffende debiteur bij on hold gezet.

Zie kopje “4.2.2 On Hold” voor verdere informatie over de “On Hold” knop
● Bij de gevarendriehoek kunt u een opmerking plaatsen dat te maken heeft

met de vordering. Deze opmerking kunt u later terugvinden onder het kopje
“Opmerkingen”. Voor meer informatie zie paragraaf 3.3.

● Wanneer u op de hamer klikt, wordt de vordering naar het incassobureau
gestuurd, zie paragraaf 4.2.3 voor meer informatie.

3.3.16 Volgende actie
Als u klikt op de bliksemschicht klikt wordt de actie uitgevoerd die staat onder volgende actie. Hierbij
wordt er gekeken in welke workflow de klant geplaatst is, zie hoofdstuk 5 voor meer informatie.

3.3.17  On Hold
de Riskprotector houdt zich aan de workflows die zijn aangemaakt. Echter kan het zo gebeuren dat de
debiteur niet kan betalen vanwege een speciale reden. In dit geval kan de debiteur op On Hold
worden gezet. Op deze manier wordt de workflow tot stilstand gebracht. De openstaande vordering
kan ook uit On Hold worden gezet, zodat acties weer volgens de protocollen van de workflows  lopen.
On Hold is dus een pauze voor een openstaande vordering. Bij het On Hold plaatsen moet wel steeds
een opmerking worden opgegeven worden. Ook moet een nieuwe deadline opgegeven worden
waarop de factuur weer onder de aandacht moet worden gebracht.

Bij acties kunt u ervoor kiezen om de deadline te verplaatsen. Als u op de agenda klikt, kunt u de
nieuwe datum voor een deadline instellen.
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U kunt zien of een vordering On Hold staat door het groene klokje in de overzichtslijst op het
dashboard.

3.3.18 Invordering naar incassobureau
Als u op de hamer klikt dan wordt de desbetreffende factuur doorgestuurd naar de afdeling
collections van Invorderingsbedrijf B.V. De afdeling collections neemt de openstaande vordering over
van de gebruiker van de Riskprotector. De gebruiker van de Riskprotector zal later gebeld worden
door het incassobureau over het ontvangen van het openstaande tegoed. Komen er nadat de
vordering is overgedragen nog betalingen binnen op een vordering dan worden deze betalingen
automatisch doorgegeven aan de afdeling collections.

3.3.19 Uitvoeren van alle (workflow) taken

● Bovenaan de lijst van de openstaande vorderingen staan de knoppen “Acties” en “Voer alle
geagendeerde taken uit”. Deze twee knoppen voeren de aangegeven taken uit die staan
weergegeven onder het kopje “volgende actie”.

● De knop “Voer alle geagendeerde taken uit” voert automatisch alle geagendeerde taken uit
waarvan de deadline verstreken is.

● De knop “Acties” doet dit alleen voor de geselecteerde vorderingen, ongeacht of de deadline
verstreken is of niet.

● Wanneer u enkele vorderingen selecteert uit uw lijst, kunt u buiten de normale workflow om,
acties ondernemen. Dit kan gedaan worden door op het veld te klikken voor de factuur. Dit is
ook zichtbaar op het figuur hieronder.
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3.3.20 Instellingen
Onder het tabje instellingen kunt u zaken als uw bedrijfsgegevens, workflows, factuur statussen en
templates instellen.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd waar workflows, templates en de bedrijfsgegevens kunnen worden
gevonden, ook zal er worden uitgelegd hoe deze aangepast kunnen worden.

3.3.20.1 Contactinformatie toevoegen of aanpassen

Onder het kopje “Pas contactinformatie aan” kunt u uw contactinformatie aanpassen. Dit kan worden
gedaan door op het veld te klikken dat u wilt aanpassen. Als u klaar bent met het aanpassen van uw
contactinformatie, moet u klikken op “Sla informatie op”. Hiermee worden uw aanpassingen
opgeslagen.

3.3.20.2 Workflows toevoegen of aanpassen

Instellen van criteria kan worden gedaan onder het kopje “Instellingen”. Bovenin uw scherm ziet u
naast “Pas contactinformatie aan” het knopje ”Workflows aanpassen”. Als u hierop klikt, dan ziet u
een groene knop met de naam “Nieuwe workflow toevoegen”. Hier kunt u een workflow aanmaken.
Op dit moment is het mogelijk om 5 verschillende workflows te hebben. Als u een workflow wilt
aanpassen, dan moet u die workflow selecteren in het veld “Kies workflow”. Het is dan mogelijk om
de geselecteerde workflow aan te passen. Hieronder ziet u een figuur, die laat zien hoe die pagina
eruit ziet.
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Een workflow is een stappenplan dat het programma aanhoudt bij het beheren van de debiteuren.
Hier kunt u bijvoorbeeld aangeven, na hoeveel dagen er een herinnering moet worden verstuurd en
na hoeveel dagen een aanmaning. Op de volgende pagina is er een voorbeeld zichtbaar.

3.3.20.3 Verplaatsen klanten tussen workflows
Het is mogelijk binnen de Riskprotector om een debiteur te koppelen aan een andere workflow. Dit
kan gedaan worden door bij het dashboard op de naam te klikken van een klant. Dan ziet u onder het
kopje “Gegevens contactpersoon” het woord “Workflow” staan. Als u daarop klikt dan komt er een
lijst tevoorschijn met alle beschikbare workflows. Als er dan op één van de mogelijke workflows
wordt geklikt dan verschijnt er na een paar seconden een groen balkje bovenin uw scherm. Dit
betekent dat de verandering is opgeslagen.

LET OP! Deze wijzigingen gelden enkel voor nieuwe facturen die worden geïmporteerd. Voor facturen
die reeds in de oude workflow zitten, geldt dit niet. Deze kunnen in de nieuwe workflow gezet
worden door op de factuurkaart “Reset workflow” te bevestigen.

3.3.20.4 Template informatie

Voor elke workflow is het mogelijk om een template aan te houden. Als u klikt op het bericht tekenen
achter het kleurenveld, dan ziet u een template. Dit is het document dat wordt verstuurd naar de
debiteur als er een vervaldatum is gehaald. Als er een template aangepast of toegevoegd moet
worden, dan moeten er een aantal gegevens worden ingevuld.
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● Omschrijving van het onderwerp van het bericht
● Multi/ Single: Multi is het template van de overzichten met meerdere facturen – single is het

template van het overzicht met een enkele factuur. Het volstaat om het template (single) aan
te passen. De wijzigingen worden automatisch in het Multi template doorgevoerd.

● Als u het uiterlijk van het template wilt veranderen, dan kunt u dit veranderen in de code die
naast het template zichtbaar is. Er is een standaard template aanwezig bij het basispakket. Als
u een bepaalde aanpassing wilt in uw factuur template en het lukt u niet om dit toe te
passen, dan kunt u contact opnemen met het Invorderingsbedrijf of met het team van de
Riskprotector.

3.3.20.5 Verwijderen workflows

Het is mogelijk om een workflow te verwijderen, dit kan gedaan worden door op het kopje “Workflow
aanpassen” te klikken. Daarna klikt u op de workflow die u wilt verwijderen. Als u dan naar beneden
scrollt, ziet u een rode knop waarop “Verwijder workflow” staat. Als u op die knop drukt, dan is de
workflow verwijderd. Als dit niet lukt of u heeft de optie niet om een workflow te verwijderen, dan is
het verstandig om contact op te nemen met het Invorderingsbedrijf of met het team van de
Riskprotector.
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3.3.20.6 Statusoverzicht na uitbreiding workflows

Het is mogelijk om meerdere workflows aan te
maken. Hiermee kunnen de debiteuren
gesegmenteerd worden op groepen. Via het
kopje status kunt u overzichtelijk per groep en
per actie een lijst krijgen van de desbetreffende
debiteuren.

Aan de linkerzijde wordt het volgende
weergegeven; de lichtblauwe woorden geven de
laatst uitgevoerde acties aan en de lichtgrijze de
groep debiteuren (workflow). Het donkerblauwe
geeft aan hoeveel openstaande vorderingen in
deze categorie vallen en daarnaast het
totaalbedrag dat openstaat.

Op deze manier kan er bijvoorbeeld snel worden
gezocht naar vorderingen, die een tweede
herinnering hebben gekregen uit een bepaalde
groep debiteuren.
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3.3.20.7 Sorteren op ouderdom

Het soort factuur geeft aan hoeveel facturen er zijn die voldoen aan een bepaalde vervaldatum.
Hierbij wordt rekening gehouden met de anders workflows, die bestaan binnen het systeem. De
vervaldatums zijn gebaseerd op de data die is ingevuld bij de workflows. Als u klikt op een bepaalde
vervaldatum, dan krijgt u een overzicht van alle facturen die vallen onder deze vervaldatum. Dit is
zichtbaar in het figuur hieronder.

3.3.20.8 Aanmaken On Hold statussen
Wanneer u gebruikt maakt van de optie om extra On Hold statussen te gebruiken kunt u deze
aanmaken onder het kopje “Edit Invoice Categories. Let op wanneer een status in gebruik is kan deze
niet worden verwijderd.
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3.4 Klachten Module - On Hold - Onderbreken van workflows
Omdat klachten vaak gelieerd zijn aan het wel of niet betalen van een factuur is het logisch dat in de
Riskprotector beschikt over een geïntegreerde klachtenmodule. Om een klacht aan te maken
onderbreekt u de workflow door middel van de On Hold functie.

Bij het onderbreken van de workflow door middel van de “On Hold “ functie kan gekozen worden uit
2 standaard statussen.Tevens moet verplicht een opmerking ingegeven worden.

1) Klacht

2) Betalingtoezegging t
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U kunt met het basispakket van de Riskprotector deze twee statussen gebruiken. Tegen een betaling
kunt u meerdere statussen aanmaken (ongelimiteerd).

Op het Dashboard ziet u het aantal klachten en aantal facturen dat dit betreft met het bijbehorende
bedrag.

Ook is er een grafiek van het aantal klachten in tijd.
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Wilt u alle facturen met een klacht bekijken? Ga dan naar factuurniveau en klik op alle facturen en
sorteer op complaint.
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3.5 DSO report (Optioneel)
In dit hoofdstuk zal het kopje “DSO report” worden uitgelegd. Dit kopje kan worden gebruikt om op
een snelle manier een goed overzicht te krijgen van hoe het debiteurenbeheer ervoor staat. Een DSO
score geeft het gemiddelde aantal dagen weer, waarin een debiteur betaalt. Het DSO report geeft 3
weergaves weer. Een tabel, een cirkeldiagram en een weergave van de top 10 debiteuren die het
snelst betalen en de top 10 van de debiteuren die het langst wachten met betalen.

3.5.1 DSO tabel

De tabel geeft het volgende per datum aan:
● Gemiddelde aan openstaande liquide middelen
● Binnenkomende liquide middelen
● Totaal openstaande vorderingen
● Gemiddelde ouderdom openstaande vorderingen

3.5.2 Cirkeldiagram
Het cirkeldiagram geeft over een opgegeven datumbereik het
gemiddelde openstaande bedrag en het totaal aantal
ontvangen liquide middelen weer.

Verder staat er onder het cirkeldiagram de gemiddelde
ouderdom openstaande vorderingen. In het voorbeeld
hiernaast staat dat het gemiddeld aantal dagen dat een
vordering openstaat, 104 dagen is.

3.5.3 Ranglijst
Hieronder vindt u een overzicht van de tien snelste en langzaamste betalende debiteuren. Hier is het
ook zichtbaar hoeveel dagen ze gemiddeld doen over het betalen van hun rekeningen.
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3.6 Nationale en internationale incasso’s
Onderin het dashboard vindt u een overzicht van nationale en internationale incasso’s.

Gebruikt u de Riskmanagement module dan kunt u zaken gemakkelijk met een muisklik overdragen.

In overleg met uw accountmanager stelt u vast welk traject volgt nadat de zaak wordt overgedragen
aan onze incasso afdeling. Wilt u gebruik maken van de incassodienstverlening dan kunt u contact
opnemen met uw accountmanager.

3.6.1. Laatste sommatie service
Wanneer u uw klant nog één kans wilt geven om zonder extra kosten de rekening te betalen blijkt in
de praktijk het sturen van een laatste sommatie op ons incassopapier de beste pre-incasso oplossing.
Met name wanneer uw debiteur een belangrijke klant is en u de vordering met het oog op de relatie
niet direct uit handen wilt geven aan het incassobureau.

In de laatste sommatie sommeren wij de debiteur om de hoofdsom binnen vijf dagen te voldoen. De
laatste sommatie is de laatste kans voor uw debiteur om zijn factuur te voldoen zonder extra
incassokosten.

Meer dan 85% van de laatste sommaties leidt alsnog tot betaling van de vordering. U bespaart dus.
Voor de resterende dossiers kunt u kiezen of u de inspanningen wilt staken dan wel het vervolgtraject
wilt ingaan: ons ijzersterke incassotraject op basis van no cure no pay.

3.6.2. Incassotraject
Betaalt uw klant nog steeds niet na een laatste sommatie?

Het Invorderingsbedrijf incassotraject staat voor een no-nonsense aanpak van debiteuren die zich
niet houden aan gemaakte betaalafspraken. Onze incasso formule staat voor snelheid, kwaliteit en
resultaat. Wij bieden u de allerbeste juristen en incasso advocaten en kunnen alle mogelijke
rechtsmiddelen inzetten om uw debiteur onder maximale druk te zetten, want Cash = King.

37



3.6.3. Incasso in het buitenland
Het Invorderingsbedrijf heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van incasso
internationaal opgebouwd. Waar andere incassobureaus stoppen bij de grens, beschikken wij over
een wereldwijd incasso netwerk. Heeft u te maken met een internationale wanbetaler? Dan neemt
Het Invorderingsbedrijf het gehele incasso internationaal traject voor u uit handen.

Wanneer u op “Naar incassodossiers” klikt, komt u automatisch op een inlogpagina van het online
dossier. Vul hier uw inloggegevens in. Daarna ziet u al uw zaken in een overzicht.
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Hoofdstuk 4: Importeren basisgegevens en automatische
boekhoudkoppelingen
Voordat er gebruik kan worden gemaakt van het Riskprotector PRO dashboard moeten er gegevens
geïmporteerd worden vanuit het boekhoudpakket.

Het gaat hierbij om een lijst van openstaande vorderingen met de daarbij gerelateerde debiteuren.
Het importeren moet regelmatig gedaan worden zodat de Riskprotector up to date blijft met de
openstaande vorderingen van de onderneming.

Gegevens importeren kan via een API link (een automatische koppeling op de achtergrond) of .XLSX
(Excel) of csv bestanden die u exporteert uit uw boekhoudpakket. Het soort boekhoudpakket bepaalt
hoe u de saldilijst van debiteuren moet importeren.

Het is daarbij belangrijk dat de manier van het importeren hetzelfde blijft. Daarmee wordt er bedoeld
dat als u eenmaal importeert met een Excel bestand, dat de volgende keer de import ook met een
Excel bestand gedaan wordt. Tevens moet de structuur in het bestand hetzelfde blijven. U kan
checken of het importeren goed is verlopen. In hoofdstuk 2 vindt u meer informatie hierover.

de Riskprotector heeft gegevens nodig van de debiteuren om zijn werk te kunnen doen. Deze
gegevens moeten correct worden ingevoerd.

Wanneer u op het knopje “importeer gegevens” klikt,
komt er een vraag te staan om een bestand bij te
voegen. Het juiste bestand importeren is hierbij van
essentieel belang. Er zijn twee soorten
boekhoudpakketten in het bedrijfsleven en elk heeft een
andere aanpak nodig. Er zijn online en offline

boekhoudpakketten. Het grootste verschil is dat online boekhoudpakketten ergens in de cloud op een
server draaien en waar u dus altijd bij kunt. Offline houdt in dat de software op de bedrijfsserver
staat en daar vandaan draait. Op de bedrijfsserver worden ook alle gegevens opgeslagen.

Importeren gegevens met Excel bestanden

39



Om het systeem goed te laten werken met een offline boekhoudpakket heeft de Riskprotector een
bestand nodig dat uit het boekhoudpakket komt van uw onderneming. Het moet een .XLSX- bestand
of CSV-bestand zijn dat uit het boekhoudpakket gehaald moet worden en dat kan ook worden gezien
als een uitgedraaid Excel bestand. Het is van essentieel belang dat de geïmporteerde bestanden
precies hetzelfde zijn qua format. Als het bestand niet gelijk is qua format aan eerder geïmporteerde
bestanden dan kunnen er fouten ontstaan. Het nalopen van de bestanden moet gedaan worden,
voordat er acties worden uitgevoerd. Om het debiteurenbestand up to date te houden, moet er
regelmatig geïmporteerd worden.

Op de volgende pagina vindt u twee voorbeelden van hoe gegevens geïmporteerd kunnen worden in
de Riskprotector.

.CSV-bestand

.XLSX bestand

Importeren gegevens met API services
Er bestaat de mogelijkheid om de Riskprotector aan te sluiten op boekhoudpakketten via een
webservice (API). De mogelijkheden verschillen per boekhoudpakket. Dit moet samen met de klant
en het team van de Riskprotector worden gedaan. Wanneer dit eenmaal is gedaan dan moet er, bij
gebruik van het systeem, regelmatig op de knop “Importeer gegevens” geklikt worden. Zo wordt het
debiteurensaldo up to date gehouden. Nadat uw debiteurenbestand is toegevoegd, moet er bovenin
het scherm een groene balk tevoorschijn komen. Dit proces kan een aantal minuten duren; dit ligt
aan de grootte van het bestand en de snelheid van het internet.
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2.3 Importeren en controleren succesvolle import
Belangrijk hierbij is dat het importeren van grote bestanden tijd kost. Dit kan zo een aantal minuten
duren. Rechts bovenaan het dashboard kunt u gegevens importeren.

Klik op synchroniseer boekhouding via API.

Geel balkje bovenin moet groen worden.

Het is gelukt wanneer u een groen balkje ziet.

U kunt bij geschiedenis terugkijken of het synchroniseren van facturen daadwerkelijk is gelukt.
Controleer op betaaldatum. Hier zie je op welke datum de factuur is betaald. Bij de pijltjes kunt u de
facturen sorteren op datum.
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Heeft u deze balk gemist omdat u met wat anders bezig was?  Dan klikt u op geschiedenis.
Vervolgens klikt u op het groene rondje tussen “Factuurnr” en “Debiteurnr”. U krijgt dan details en
geschiedenis te zien. Bij geschiedenis staan de datums met beschrijvingen. Als u wilt weten of de
import succesvol was, moet de datum de dag dat u het nieuwe bestand heeft geïmporteerd erin
staan. Als u bijvoorbeeld 20 november een bestand importeert dan staat er onder geschiedenis op
20-11-2017  “betaling geregistreerd”.

2.4 Fouten importeren basisgegevens
Als u geen groene, maar een rode balk krijgt dan is het niet gelukt om uw gegevens te importeren. Er
zijn een aantal mogelijkheden waarom het niet gelukt is, namelijk:

- Ten eerste, kunnen er facturen dubbel in het geïmporteerde bestand staan. Dit kan worden
opgelost door de dubbele facturen te verwijderen. Daarna kunt u het bestand opnieuw
importeren.

- Ten tweede, de volgorde van de gegevens die in het bestand staan, komt niet overeen met de
volgorde die is ingevoerd in de Riskprotector. Hierbij is belangrijk, dat de Riskprotector de
eerste kolom aanziet voor kolom 0.

- Ten derde, in de kolom van het factuurbedrag moet een bedrag staan. Als u een veld heeft
waar geen bedrag in staat dan moet u de rij van dit veld verwijderen.

- Ten vierde, bij sommige boekhoudpakketten worden er spaties of hoge komma’s voor de
gegevens gezet. Bij dit soort pakketten moet er overlegd worden met een de Riskprotector
specialist over hoe dit aangepakt moet worden.

Als het niet lukt om het probleem op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het team van de
Riskprotector of met het Invorderingsbedrijf.
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