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Over PIAzza 
 
PIAzza is een platform dat u toelaat snel en eenvoudig met uw vertrouwde accountant samen 
te werken. U kunt er al uw inkomende en uitgaande facturen/creditnota’s, alsook uw diverse 
documenten digitaal beheren en delen met uw accountant.  
 
Er zijn tal van voordelen voor u om met PIAzza van start te gaan, waaronder bijvoorbeeld: 
 

 
Via PIAzza heeft u ten allen tijde uw facturatie ter beschikking en kan u deze opvolgen. Uw 
facturen zullen eveneens rechtstreeks naar uw accountant doorgestuurd worden, waardoor 
uw boekhouding meteen in orde kan worden gebracht. PIAzza laat dan ook toe om door te 
sturen vanaf het moment dat u facturen en documenten ontvangt en niet meer alles op één 
moment (elke maand/kwartaal/jaar…).  
 
Dit bespaart u een hele hoop papier- en zoekwerk. 
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1. Hoe werkt PIAzza 
 
PIAzza is in staat PDF’s (of foto’s) uit te lezen en om te zetten naar digitale data. Op die manier 
hoeft u, noch uw boekhouder alles manueel in te geven. Tegelijkertijd behoudt u alle officiële 
documenten in digitaal formaat. 
 
In theorie gaat het over 3 grote stappen: 

- Documenten opladen 
- Inlezen/transformeren (door PIAzza) 
- Verrijken en corrigeren  

 
 

 
 
 
Eens de documenten door u zijn gevalideerd in PIAzza, kunnen ze door uw boekhouder 
worden opgepikt en verwerkt. 
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2. Inloggen in PIAzza 
 
U kan inloggen in PIAzza door te surfen naar www.piazza.digital en de accountgegevens in te 
vullen die u van uw boekhoudkantoor ontving. 
 

 
 
Bent u uw wachtwoord vergeten, klik dan op “wachtwoord vergeten” onder de aanmelden 
knop. U zal een mail krijgen om een nieuw wachtwoord te kiezen.  
 
Na succesvol inloggen, krijgt u uw PIAzza dashboard te zien. 
 

 
Uw dashboard bestaat uit verschillende blokken. U kan ervoor kiezen om deze blokken niet 
weer te geven onder het menu-item “Instellingen”. 
 
 
 

http://www.piazza.digital/
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Bedrijfsprofiel vervolledigen 
 

1. Gegevens beheren 
 
PIAzza zal de basisinformatie over uw bedrijf al hebben ingeladen. U kan dit nog verder 
vervolledigen indien u wenst. 
 
Klik links bovenaan op de naam van je bedrijf (afgekort tot 3 letters). Hier kan je je profiel 
gegevens wijzigen, alsook gebruikers beheren en details van je bedrijf aanpassen. 
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2. Logo opladen 
 
Klik op “Instellingen” in het hoofdmenu om je logo en/of algemene voorwaarden op te laden. 
Deze zullen worden gebruikt bij het maken van facturen. 
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3. De layout van uw factuur aanpassen 
 
Uw logo zal al zichtbaar zijn op uw factuur. Wilt u zelf de informatie en het design van uw 
factuur aanpassen, dan kan dit in de Instellingen > Huisstijl. 
 
Klik op “Beheer” voor het document waarvan u de stijl wilt aanpassen. 

 
 
Klik op “Toevoegen”. Dit zorgt ervoor dat u ten allen tijde de standaardlayout ter beschikking 
hebt. 
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Kies een naam voor uw nieuwe stijl.  
U kan een Achtergrond toevoegen waarop de factuur digitaal zal “gedrukt” worden. Laadt 
hiervoor uw PDF op als achtergrond. 
Wilt u deze stijl als standaard instellen voor al uw facturen? Vink dan het vakje aan. 
Wilt u sleutels toevoegen, klik dan in het linker gedeelte waar u een waarde wilt toevoegen 
en vervolgens op de sleutel in het rechter gedeelte. U kan ook zelf tekst toevoegen in het 
linker gedeelte.  
Wilt u bepaalde sleutels niet op uw factuur, dan kan u die uit het linker gedeelte 
verwijderen. 
Sla de stijl op. 
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Klanten en leveranciers controleren 
 
Uw boekhoudkantoor zal al uw klanten en leveranciers, gekend in de boekhouding, 
overdragen naar PIAzza. U kunt ze vanaf dan zelf beheren in PIAzza.  
 
U vindt de secties “Klanten” en “Leveranciers” in het hoofdmenu. 

 
Belangrijk: wijzigingen aan klanten/leveranciers in PIAzza gaan niet automatisch naar de 
boekhouding. Indien er een nieuwe klant of leverancier wordt toegevoegd via een factuur, 
dan zal dit uiteraard wel in de boekhouding opgenomen worden. 
 
Het is aangewezen voor elke klant en leverancier minimaal een emailadres en IBAN nummer 
toe te voegen om eenvoudig facturen te kunnen uitwisselen, betalen en op te volgen. Open 
hiervoor de klant/leveranciersfiche en vul de nodige velden aan. 
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Betalingsopvolging activeren 
 
PIAzza biedt u de mogelijkheid om betalingsopvolging te doen van uw facturen. U hoeft dus 
niet langer manueel uw bankrekeningen te controleren en alle onbetaalde facturen te 
overlopen. 
 
Hiervoor heeft u een koppeling nodig met uw bank. De koppeling verloopt via Codabox, waar 
u via uw boekhoudkantoor normaal gezien al toegang tot heeft. Is dit niet het geval, neem 
aub contact op met uw kantoor.  
 
Codabox levert dagelijks een update aan PIAzza. Wilt u de updates automatisch zien, volg dan 
de stappen hieronder. 
 
Navigeer naar “Bank” in het hoofdmenu en vervolgens naar “Automatiseer > meer opties”.  
 

 
 
 

- Klik op “Token aanvragen”.  
- PIAzza zal nagaan bij Codabox of uw bedrijf actief is.  

o Indien ja: Codabox zal u een mail sturen op het emailadres dat bij Codabox 
bekend is 

o Indien neen: neem contact op met uw kantoor.  
- Kopieer de token uit de mail van codabox  
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- Plak de token in het veld in PIAzza, aanvaard de voorwaarden en klik op “opslaan”. 
Het kan enkele dagen duren vooraleer de koppeling actief is. U zal de 
dagafschriften bij “bank > overzicht” zien binnenkomen. 
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Starten met facturatie 
 
Uw account is vervolledigd. U kan nu starten met uw facturatie op Billit. Meer informatie 
nodig over facturatie? U kan de facturatiehandeleiding terugvinden op support.piazza.digital. 
 
Veel succes! 
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