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Dagvaardingen

Indien gewenst kunnen dagvaardingen ook eenvoudig vanuit een 
incassodossier gecreëerd worden. De informatie uit het dossier 
wordt direct meegenomen in de dagvaarding. Er is een standaard 
dagvaarding beschikbaar welke naar wens is aan te passen.

De voordelen

Evenals het standaard BaseNet systeem biedt ook de incassomodule legio voordelen. Onder andere een

kostenvoordeel, online werken, tijdwinst, overzicht en het feit dat het op iedere computer werkt zijn belangrijk.

De incassosoftware is modulair opgebouwd wat ervoor zorgt dat de software voor zowel incassobureaus als

advocatenpraktijken geschikt is. De modules zijn per omgeving aan te passen naargelang de wensen van de gebruiker.

Presentatie, demo- of proefaccount

Vraag een vrijblijvende presentatie aan via www.basenetadvocatuur.nl. U kunt op de website ook een demo- of proefaccount

aanvragen. Of neem telefonisch contact op via ���-������� (keuze �).
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BaseNet Online CRM biedt een totaaloplossing voor dienstverlenende organisaties.
Het systeem werkt volledig online en stelt u daardoor in staat om vanaf iedere locatie
uw werkzaamheden uit te voeren, waar u ook bent. Het enige wat u nodig heeft is een
computer met een internetverbinding. Door de koppeling van Relatiebeheer met Sales,
Financiële- en Projectadministratie, Agenda, Taken, Correspondentie, Urenregistratie en meer beschikt u over alle benodigdheden
om uw werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Rentes

Nadat wederpartij, cliënt en de vorderingen zijn ingevoerd, kan 
na één druk op de knop de incassokosten en de rente berekend 
worden. Er kan gekozen worden uit de volgende typen rentes:

 Wettelijke (handels) rente;
 Wettelijke (consumenten) rente;
 Contractuele rente (eigen percentage) samengesteld op jaar-,
 halfjaar-, kwartaal-, maandbasis; 
 Contractuele rente (eigen percentage) enkelvoudig.

De hoofdsom + rente wordt verhoogd met de incassokosten, er 
kan gekozen worden voor:

 Staffel voorwerk II;
 Eigen percentage vast;
 Eigen percentage variabel (staffel).

Tevens is het nog mogelijk om dossierkosten en of overige kosten 
in rekening te brengen.

Betalingsregelingen

In een incassodossier kunnen ook betalingsregelingen aange-
maakt worden. Het openstaande bedrag wordt hierbij gedeeld 
door meerdere periodes of een termijnbedrag. Hierbij kan ook 
aangeven worden wat de termijn is van één betaling.
Een betalingsregeling is hiermee zeer snel aan te maken.
De betalingsregeling kan ook direct worden verstuurd naar de 
wederpartij en eventueel een kopie naar de cliënt.

Workflows

Om het incassoproces zo efficiënt mogelijk te stroomlijnen zijn 
workflows geïntegreerd binnen de incassomodule. Een workflow 
is een reeks taken die gekoppeld zijn aan een bepaalde status 
binnen een incassodossier. Aan de taken kunnen vervolgens 
weer brieven/e-mails gekoppeld worden welke eenvoudig 
aangemaakt kunnen worden. In een oogopslag zijn de meest 
urgente acties zichtbaar en eenvoudig op te volgen.

Maak een afspraak voor een vrijblijvende presentatie en maak kennis met de incasso software van BaseNet.

“De software van BaseNet maakt ons leven makkelijk.
   Online werken heeft voor ons de toekomst!”
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Advocatenkantoren en incassobureaus

De incassosoftware van BaseNet is zowel geschikt voor advocatenkantoren als incassobureaus.

De advocatenversie kent een integratie met BaseNet Advocatuur, terwijl de versie voor incassobureaus

geïntegreerd is met BaseNet Online CRM.Opzet en inrichtingDoor de doordachte opzet is de incassosoftware van BaseNet geschikt voor ieder type kantoor:

van klein tot groot en van één tot meerdere vestigingen.

Bij de inrichting van de incassosoftware zijn er uitgebreide instelmogelijkheden welke in ieders

behoefte voorziet.
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Ook een incassotraject kan volledig verwerkt worden met de software van BaseNet.
Om dit specifieke traject te ondersteunen is er een incassomodule beschikbaar welke
naadloos integreert met de overige onderdelen van de software.
De incassosoftware van BaseNet is de totaaloplossing voor uw kantoor:

Workflows, Boekhoudkoppeling, Derdengelden administratie, Betalingsregelingen, Rentes, Dagvaardingen, Cliëntenportaal en meer...

Rapportage

Speciaal voor de incassosoftware zijn er diverse standaard 
rapporten beschikbaar. Het is ook mogelijk specifieke maatwerk 
rapportages te (laten) ontwikkelen en toe te voegen aan het 
systeem.

Boekhoudkoppeling

De incassomodule kan gekoppeld worden aan de administratie-
module wat een volwaardige boekhoud-oplossing is.
De voordelen met betrekking tot deze koppeling zijn:

 Ontvangen betalingen van wederpartijen zijn direct te
 koppelen vanuit de bank met het incassodossier;
 Inkomende facturen kunnen direct worden doorbelast
 naar de klanten, bijvoorbeeld een factuur van een
 gerechtsdeurwaarder;
 Een verrekening (uitgaande factuur) kan met één druk op
 de knop aangemaakt worden vanuit het incassodossier. 
 Deze factuur wordt direct in de administratie gekoppeld;
 Incassodossiers kunnen ook in een batch gefactureerd
 worden via de dossierfacturatie;
 U kunt het debiteuren en crediteurenbeheer bijhouden;
 Met één druk op de knop kunt u verschillende lay-outs
 van de balans en verlies & winst rekening creëren.

Derdengelden

Indien u verplicht bent om een derdengelden administratie te 
voeren, hebben wij daar de oplossing voor. De in- en uitgaande 
geldstromen die ontstaan bij het incassotraject hebben ook 
betrekking op de hoofdadministratie, alleen worden die daarin 
niet geboekt. Omzet wordt geboekt in de hoofdadministratie en 
de geldstroom hiervan in de derdengelden administratie. 
De koppeling tussen de derdengelden administratie en de 
hoofdadministratie zorgen ervoor dat:
 
 Ontvangen betalingen van wederpartijen inzichtelijk zijn in het 
 incassodossier;
 Het te ontvangen bedrag (de omzet) vanuit de derdengelden 
 administratie zichtbaar is in de hoofdadministratie;
 Er kan een betaalbestand aangemaakt worden vanuit de 
 uitgaande facturen die in de hoofdadministratie staat geboekt, 
 via een bankrekening uit een andere administratie;
 Verrekende bedragen naar klanten zijn inzichtelijk in het 
 incassodossier.

* Gebruik van de derdengelden administratie is alleen mogelijk in combinatie met 
de administratiemodule

Cliëntenportaal

De incassomodule kan gekoppeld worden met een cliëntenpor-
taal. De cliënt kan in dit geval de wederpartij zelf aanmaken en 
de vorderingen in het dossier toevoegen. Hierbij kan de cliënt ook 
aangeven welke rente van toepassing is. Indien de cliënt het niet 
weet is er altijd nog de optie ‘Onbekend’. Het dossier wordt 
vervolgens via het klantenportaal in BaseNet geplaatst, waarbij 
het systeem na één druk op de knop de incassokosten en de 
rente berekent van de openstaande vorderingen.
U kunt vervolgens direct beginnen met het incassotraject, dat dus 
geactiveerd wordt door middel van de workflows. 
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