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Programma opstarten
Ga in de browser naar documents.ecobit.nl. Log in met de aangeleverde inloggegevens. Klik op
het icoontje “Validation”, hiermee wordt de validatiesoftware gestart.
Advies: Start de browser in Privé/Incognito modus op. Hiermee kunnen eventuele verstrengelingen van Microsoft 365
accounts voorkomen worden.1 (zie voetnoot)

Als de weergave linksboven op “Manual” staat verschijnt een overzicht van de te beoordelen
facturen. (zie afbeelding hieronder). Als de weergave op “Automatic” staat verschijnt dit
overzicht niet, maar komt meteen de eerste te beoordelen factuur in beeld. Zeker in het begin is
het handiger om de weergave op “Manual” te zetten, dan houdt je een beter overzicht.
Facturen worden automatisch opgehaald uit de daarvoor ingestelde emailbox. De applicatie die
de facturen ophaalt draait om de 5 minuten. Dus vanaf het moment dat de factuur in de
emailbox terecht komt kan het circa 5 minuten duren voordat de factuur in het overzicht
verschijnt.

1

Wanneer een gebruiker ingelogd is op een Microsoft (365) account in een browser zal bij het inloggen gepoogd worden om op dat
Microsoft account in te loggen op de Ecobit-server. Dit zorgt voor foutmeldingen. Inloggen met privé/incognito modus voorkomt deze
inlogfouten. Als alternatief zou ook geprobeerd kunnen worden om een andere browser te gebruiken waar men niet is ingelogd op een
ander Microsoft account.

Gegevens controleren
Om een factuur te openen dubbelklik je in dit overzicht op een regel.
De te beoordelen inkoopfactuur zie je aan de rechterkant. De gegevens die herkend zijn door de
software zie je aan de linkerkant.

Wanneer je met je muis links in een veld met herkend gegeven klikt, dan zie je rechts op de
inkoopfactuur waar dit gegeven vandaan is gehaald. Met de knop TAB op je toetsenbord kun je
aan de linkerkant van je scherm door de velden ‘springen’.
Wanneer je klaar bent met controleren, dan klik je op de knop “Submit”, of op ‘Next document’
(indien er meerdere pdf’s in 1 mail zaten).
Met de knop “Submit” wordt de factuur naar Afas Profit gestuurd. In Afas Profit komt de factuur
als e-factuur binnen.

Gegevens wijzigen en software trainen
Wanneer een verkeerd gegeven is herkend, dan kun je met je muis op de inkoopfactuur het
juiste gegeven aanklikken (of slepen met je muis). Je kunt ervoor zorgen dat de software
onthoudt waar het gegeven op de inkoopfactuur vandaan moet worden gehaald door hierna (na
het aanklikken van het juiste gegeven) op de knop “Train document” te klikken. Deze knop vindt
je bovenaan.

Factuurregel herkenning
Er worden door het systeem ook factuur detailregels herkend. Hiermee kan in Afas de factuur
worden gematched op goederenontvangst, vrije tekst matching en op eventuele verplichtingen.
Voor meer informatie hierover zie onderstaande link:

https://help.afas.nl/help/NL/SE/Fin_Einv_Lines.htm

Als er op de factuur detail regels staan en deze zijn niet juist herkend dan kun je deze wijzigen
door opnieuw de artikelcode, omschrijving, aantal, prijs (per stuk) en totaalbedrag aan te wijzen.
Indien één of meer van deze velden niet in de regel aanwezig zijn is dat geen probleem. Wijs
alleen de gegevens aan die je in de regels wilt hebben. Als je de eerste regel compleet heeft is
het niet nodig om alle volgende regels ook opnieuw aan te wijzen. In dat geval is het namelijk
mogelijk alle overige regels automatisch te laten aanvullen. Zorg hiervoor dat de cursor op veld
artikelcode van de eerste regel staat. Klik vervolgens bovenin op de menuoptie “Table Rows” en
kies dan voor de optie “Auto-complete Below”. Op basis van hoe de gegevens in de eerste
regels zijn aangewezen worden de overige regels automatisch aangevuld.

Documenten samenvoegen en splitsen
Wanneer een e-mail meerdere pdf’s bevat, dan zullen deze documenten apart worden getoond
in 1 ‘batch’. Je ziet aan de linkerkant hoeveel pdf’s in de mail zaten (en nu dus in de batch zitten):

Alle pdf’s heten ‘Factuur’, ook al is het mogelijk geen factuur. Je kunt deze pdf’s samenvoegen
door op de knop “Batch” te klikken. Vervolgens kun je de pdf’s samenvoegen door ze te
verslepen met de muis. Ook is het mogelijk om pagina’s te verplaatsen, ook binnen 1 pdf.

In dit voorbeeld betreft het dus twee pdf’s. Het samenvoegen van deze pdf’s gebeurt door de
ene pdf naast de andere te slepen.

Document uitstellen
Als je een factuur hebt waarvan je nog niet zeker weet of deze naar Afas Profit kan worden
doorgezet omdat er bijvoorbeeld eerst nog navraag moet worden gedaan bij de leverancier kun
je de factuur laten staan door bovenin op de knop “Suspend” te klikken. Er wordt dan gevraagd
om een opmerking in te geven. Je kunt dan bijvoorbeeld invullen “Navragen bij de leverancier”.

Document verwijderen
Als je een factuur die niet naar Afas Profit moet worden doorgezet, maar verwijderd moet
worden omdat hij bijvoorbeeld per abuis dubbel is ingelezen, dan kun je op de knop “Reject”
klikken. (Dus niet op “delete document”). Ook bij “Reject” kun je een opmerking ingeven
(bijvoorbeeld “Dubbele factuur”).

