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Facturen versturen 
 
Piazza maakt het heel eenvoudig voor u om facturen op te maken en te verzenden naar uw 
klanten.  
 
 

1. Factuurnummer configureren 
 
PIAzza zal voor elke verkoopfactuur een factuurnummer genereren. Heeft u nog geen 
verkoopfacturen gemaakt, dan start dit bij 1. 
 
Heeft u wel al verkoopfacturen gemaakt, dan kan u het startnummer configureren onder 
 
 Instellingen > Algemeen > Nummering 

Vul hier het huidige nummer van uw laatste verkoopfactuur in. PIAzza zal dit nummer 
steeds met 1 verhogen per verkoopfactuur die u verstuurt.  
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2. Verkoopfacturen opstellen 
 
Navigeer naar “Inkomsten” in het hoofdmenu en klik op “Toevoegen” 

In het volgende scherm vult u alle gegevens in die noodzakelijk zijn om de factuur op te 
maken. 
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Factuur layout: 

- Kies hier de layout die u wenst voor de factuur. 
 
Klant:  

- U kan in dit veld een huidige klant typen en kiezen uit de voorstellen die PIAzza u 
geeft. Alle gegevens zullen worden overgenomen. 

- Gaat het over een nieuwe klant, dan kan u meteen “creëer nieuwe klant” kiezen en 
krijgt u een lege klantenfiche te zien. Vul alle gegevens aan (vergeet zeker 
emailadres en IBAN nummer niet) en sla de nieuwe klant op. 

 
Datum: 

- Kies de facturatiedatum.  
- De vervaldag zal automatisch worden aangepast indien er op de klantenfiche een 

vervalperiode is aangeduid. U kan dit steeds per factuur wijzigen. 
 
Product: 

- U kan in dit veld een product typen en kiezen uit de voorstellen die PIAzza u geeft. 
PIAzza gaat hiervoor kijken in de “Producten” sectie. Zonder product kan u geen 
bedrag ingeven. 

- Indien het product bestaat in PIAzza en er een prijs gekend is, zal die automatisch 
verschijnen. Alle eventuele hoeveelheids- , klanten- en andere kortingen worden 
automatisch berekend. 

- Indien het product niet bestaat, kan u de prijs en het BTW percentage zelf ingeven. 
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U kan de factuur tijdelijk opslaan om later verder af te werken of meteen op “Creëer 
factuur klikken”. De factuur wordt meteen opgemaakt (een PDF vorm verschijnt aan de 
rechterkant), maar nog niet verzonden. Er zal automatisch een gestructureerde mededeling 
aan toegevoegd worden. 
 
U heeft nu een electronische factuur. Uw accountant kan deze al inboeken. 
 
 

3. Verzendmethoden 
 

3.1 PEPPOL 

 
 
Het PEPPOL netwerk is een Europees netwerk om elektronische facturen van 
ondernemingsnummer naar ondernemingsnummer te sturen. Hierdoor is de ontvangst 
verzekerd. 
 
U kan de PEPPOL methode gebruiken indien uw klant ook is aangesloten op het netwerk. De 
knop zal niet zichtbaar zijn indien uw klant niet is aangesloten.  
 
Van zodra u start met PIAzza, bent u ook aangesloten op het dit netwerk.  
 
Om te verzenden klikt u op de groene knop. Uw klant heeft de factuur elektronisch 
ontvangen.  
 
 
 

3.2 Andere verzendmethoden 
 
Indien uw klant niet op het PEPPOL netwerk is aangesloten, krijgt u volgende 
verzendmethoden te zien 
 

 
 
U krijgt deze ook te zien wanneer u op de “Opties” link klikt onder de PEPPOL knop. 
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Printen 
U kan de factuur zelf afprinten en versturen via de post. 
 
Duplicaat 
Download een duplicaat van de factuur. 
 
Email 
U kan de factuur emailen naar de klant. U krijgt nog de optie om de bijbehorende mail aan 
te passen.  
 
Brief 
U kan de factuur door B-Post laten afdrukken, verzegelen en opsturen mits een meerkost. 
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Facturen ontvangen 
 
Heeft u facturen ontvangen of uitgestuurd via een ander platform? Geen probleem, u kan ze 
hier ook opladen. Dit geldt zowel voor verkoop als aankoopfacturen 
 

1. Facturen opladen 

 
Facturen opladen in PIAzza kan op 2 manieren: 

 
A. Via mail  

Facturen die u reeds in digitale vorm aankrijgt kan u rechtstreeks mailen naar het e-
mailadres in Snelle invoer (…@piazza.digital). PIAzza zet dan meteen de getransformeerde 
documenten voor u klaar wanneer u de volgende keer inlogt in PIAzza. 
 

B. Inscannen en uploaden 
Heeft u een nieuwe inkomende of uitgaande factuur/creditnota of een nieuw document op 
papier? Scan het meteen in en laad het op in PIAzza. 
 
Scan uw documenten steeds op een voldoende hoge kwaliteit in met onderstaande 
instellingen als minimum: 
 
- Kleurmodus: Full color of Auto (Kleur/grijs) 
- Resolutie: minimaal 300 dpi 
- Bestandsindeling: PDF (compact modus zeker uitschakelen) 
- Dubbelzijdig scannen (Sommige scanners verwijderen de blanco pagina’s 
automatisch. Indien dit niet het geval is kunt u deze blanco’s steeds in PIAzza verwijderen.) 
 
OPGELET: sommige geavanceerde scanners voeren zelf al tekstherkenning uit (OCR). Indien 
u dit vindt op uw scanner, gelieve dit uit te schakelen. PIAzza’s tekstherkenning heeft 
moeite met zo een documenten. 
 
 
 
 
 
  
 

TIP: 
Om de PDF-bestanden op te laden in PIAzza mogen deze afzonderlijk niet groter zijn 
dan 100 MB. Scan dus geen te grote hoeveelheden in één keer. 
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Eens uw documenten zijn gescand, kan u ze opladen in PIAzza. Klik hiervoor op de knop 
“Snelle invoer” via het hoofdmenu: 
 

 
 
 

1.1 Oplaadmethodes 
 
Opladen kan via 2 methoden, afhankelijk van hoe u heeft gescand: 
 

Methode 1 Methode 2 

Maximaal 1 factuur/document per PDF 
bestand. 

Meerdere facturen en/of documenten in 1 
PDF bestand. 
 

PIAzza zal alle pagina’s in het bestand als 1 
factuur/document beschouwen. U kunt dit 
eventueel nog splitsen. 
 

PIAzza zal alle pagina’s in het bestand als 
verschillende documenten beschouwen. U 
kan ze zelf wel nog samenvoegen in PIAzza. 

 
 
Klik de bijhorende knop om het opladen te starten. 
 
 
 
 

  

TIP: 
Wanneer de afzonderlijke PDF’s niet groter zijn dan 100MB, kan u deze wel 
tegelijkertijd opladen. 
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2. Facturen inlezen 
 
PIAzza zal enige tijd nodig hebben om uw documenten te verwerken en in te lezen. U ziet 
volgende melding met een voortgangsbalk: 

Wanneer PIAzza klaar is met inlezen, krijgt u het document met alle details te zien. Dit 
scherm kunnen we opdelen in verschillende regio’s: 

1. Document actieknoppen 
2. Document preview 
3. Documenten lijst en volgorde van uitgelezen documenten 
4. Details van het document en input 

 

 
 

  



11 
 

3. Facturen verrijken/controleren 
 

3.1 Document actieknoppen 
 
U kan uw opgeladen factuur weer verwijderen, markeren om later te verwerken, te draaien 
of bij een eerdere factuur te voegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- “Wissen” verwijdert de geselecteerde pagina(’s) uit PIAzza. Dit is definitief. U kan ze 
wel steeds weer toevoegen via methode 1 of 2. 

- “Hoort bij vorige invoer” voegt de geselecteerde pagina(’s) toe aan de laatst 
afgewerkte factuur/document. Een factuur of document is afgewerkt wanneer u op 
“opslaan” klikt in de details kolom (4) 

- “Verwerk later” zal de geselecteerde pagina(’s) onderaan de lijst zetten met te 
behandelen documenten (middenkolom 3) 

- “Draai” draait het document zodat u het rechtop kan zetten moest het verkeerdelijk 
gescand zijn. PIAzza draait meestal de pagina’s automatisch tijdens het inlezen. 

 
 

3.2 Document preview 
 
Uw gescand document is hier zichtbaar. Meer over de interactiemogelijkheden in punt 3.4. 
 
 

3.3 Documentenlijst 
 
Wanneer u verschillende documenten of pagina’s heeft opgeladen zullen ze in deze lijst 
verschijnen.  
 
Vink de juiste pagina’s aan voor de factuur die u wilt bewerken, of waarop u acties wilt 
doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIP: 
Uw actie zal steeds van toepassing zijn op alle geselecteerde pagina’s! U kan zien welke 
pagina’s u hebt geselecteerd in de middenkolom (3) 

TIP: 
Wanneer u via methode 1 heeft opgeladen, zullen alle pagina’s van het document 
geselecteerd zijn. Wanneer u via methode 2 heeft opgeladen, zal slechts de eerste 
pagina geselecteerd zijn. Selecteer de pagina’s die bij dezelfde factuur horen. 
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3.4 Details van het document 
 
Deze kolom bevat alle gegevens die PIAzza teruggevonden heeft in de scan. Opgelet, PIAzza 
doet dit niet altijd even correct. Het is aangeraden om goed te controleren en aan te vullen 
waar nodig.  
 
Hieronder kan u een overzicht vinden van alle details en hoe u deze kan corrigeren of 
verrijken. 
Om te corrigeren via de preview, klik eerst op het te corrigeren veld in de “detail” sectie en 
vervolgens op de waarde in de preview. PIAzza zal de waarde van de preview uitlezen en 
invullen in het aangeklikte veld. 
 
 

 
Type 
Kies uit:  

- Inkomst – factuur of creditnota 
- Uitgave – factuur of creditnota 
- Document: wanneer het gaat om een document dat niet bij een van bovenstaande 

opties hoort, maar u het document wel naar uw accountant wenst te sturen. 



13 
 

 
Leverancier/klant 
Wanneer PIAzza de klant/leverancier op de factuur herkent en deze terugvindt bij uw 
klanten/leveranciers, zal die correct worden voorgesteld. Wanneer PIAzza de leverancier 
niet kent, zal het veld leeg blijven en dient u het in te vullen.  
 
Wanneer er geen leverancier/klant verschijnt, kan u er zelf één aanmaken door de naam of 
het ondernemingsnummer van de leverancier in te typen en op ‘maak nieuwe’ te klikken. 
Indien PIAzza een BTW-nr weergeeft kan u een nieuwe leverancier/klant aanmaken door 
hierop te klikken. 
 
Factuurnummer 
Het is belangrijk om het juiste factuurnummer in te geven, zodat PIAzza eenvoudig 
eventuele duplicaten kan herkennen. Op die manier vermijd je dat facturen 2 keer werden 
ingescand of gemaild. 
  
Datum 
Factuurdatum is belangrijk zodat uw accountant de factuur in de juiste BTW periode kan 
verwerken. 
 
Vervaldag 
Indien u zelf wenst bij te houden voor welke datum u uw facturen dient te betalen, kan u de 
vervaldatum meegeven. Zo kan u steeds zien welke facturen deze vervaldag naderen. 
 
Betreft of omschrijving 
De velden ‘betreft ‘en ‘omschrijving’ zijn velden die meegenomen worden in de 
boekhouding. Spreek hiervoor af met uw dossierbeheerder welke informatie in welk vak 
ingegeven dient te worden. 
 
Munteenheid 
Deze staat per definitie op EURO maar kan u zelf aanpassen indien gewenst/noodzakelijk.  
 
Mededeling bij betaling 
Indien er een gestructureerde mededeling of mededeling bij betaling vermeld staat op de 
factuur, dient deze hier overgenomen te worden. Dit is belangrijk om later facturen te gaan 
betalen en betaalopvolging in PIAzza mogelijk te maken.  
 
Opsplitsing in detaillijnen 
Indien er verschillende btw-percentages op de factuur staan, dienen deze onderaan in 
verschillende lijnen uitgesplitst te worden. Geef per lijn het bedrag exclusief btw in en het 
btw-percentage zoals op de factuur aangegeven staat. PIAzza zal vervolgens het bedrag 
inclusief btw berekenen. 
 
Let op: Zorg steeds dat het totaalbedrag klopt. Indien dit verschilt van het bedrag op de 
factuur, past u in één van de detaillijnen het bedrag ‘inclusief btw’ aan. 
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Wanneer alle ingevoerde documenten verrijkt en opgeslagen zijn, kunnen deze online 
worden opgehaald door uw accountant. U kan steeds uw facturen bekijken bij ‘Inkomsten’ 
en ‘Uitgaven’. 
 
 

TIP: 
Staat er een veld leeg dat u wel op de preview ziet staan? Klik eerst op het lege veld en 
dan op de waarde in de preview. PIAzza zal deze waarde overnemen. 
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