Cloud platform voor urenregistratie,
ORT/commissie berekening, urenstaten,
goedkeuring, facturatie, selfbilling, planning,
agendabeheer, beschikbaarheid, flexpool,
diensten invullen via gepersonaliseerde App,
documentenbeheer.

Voor wie is deze whitepaper bedoeld?
Werkt uw zorginstelling met PNIL-medewerkers? (PNIL= Personeel niet in
loondienst zoals uitzendkrachten, gedetacheerde medewerkers en zzp’ers?)
Ontvangt uw organisatie veel facturen, urenverantwoordingen van PNILmedewerkers, zzp’ers of flexkrachten? Heeft u moeite de documenten van de
PNIL-medewerkers onder controle te houden? Is het lastig om openstaande
diensten communicaties naar PNIL-Medewerkers te verwerken zodat ze snel
kunnen reageren? Bent u een intermediair, uitzendbureau of bemiddelaar van
personeel en heeft u met complexe facturatiestromen te maken? Zijn PNILmedewerkers regelmatig niet of niet op de juiste plek aanwezig?
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Een of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan is de informatie in deze
whitepaper interessant voor u.

Geen zin om deze whitepaper te lezen?
Bel 085 – 30 13 989 of mail naar support@sziss.nl voor
een vrijblijvende demonstratie bij u op kantoor. Dan
leggen we u precies uit hoe de software van SZISS
werkt en hoe uw organisatie ervan profiteert.

Over SZISS
We keken naar bestaande software, systemen en
processen en blijven elkaar elke dag de vraag stellen: kan
dat niet gemakkelijker? Waarom heb je als bedrijf hiervoor
meerdere systemen nodig? SZISS is de oplossing in uw
processen. Koppelen met verschillende systemen is
overbodig doordat het gehele actieve proces in 1 systeem
zit en met 1 stap naar uw eigen boekhoudpakket
stroomlijnen wij uw facturatieproces. Hierdoor krijgt u
volledige grip op uw financiële processen en hoeven
gegevens maar één keer te worden ingevoerd in 1 systeem
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Hoe past SZISS binnen
een zorgorganisatie?
1. Snel uren invullen
De PNIL-medewerker vult de gemaakte uren of onkosten in via smartphone, tablet
of pc online of via de eigen APP.

2. Online controle door budgethouder
De budgethouder controleert de opgegeven uren of onkosten.

3. Combineren en goedgekeurde inkoopfactuur maken
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SZISS combineert de data van de goedgekeurde uren/onkosten, de PNILgegevens, de prijsafspraken en eventuele andere relevante informatie en vertaalt
dit naar een inkoopfactuur die uitsluitend goedgekeurde gegevens bevat.

4. Versturen inkoopfactuur
SZISS verstuurt de inkoopfactuur op een door u aangegeven moment, de PNILmedewerker ontvangt een digitale kopie voor de eigen boekhouding.

5. Bemiddelingsbureaus halen geaccordeerde
uren op

Bemiddelingsbureaus kunnen de geaccordeerde uren ophalen via de online portal
van SZISS BV en verlonen aan de personeelsleden.

6. SZISS verwerkt de inkoopfactuur in uw financiële pakket
SZISS zorgt door middel van een automatische koppeling dat de inkoopfactuur in
uw financiële pakket wordt verwerkt.

Maatwerk
mogelijk
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Wanneer u specifieke wensen heeft kunnen
wij deze in SZISS implementeren zodat u
nog meer tijd bespaart.

SZISS
Documentenbeheer
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In een ideale wereld werkt iedereen altijd efficiënt en foutloos. Helaas
is dit in de praktijk vaak anders. Dat neemt echter niet weg dat
document management de kans op succes vergroot. Om dit te
bereiken, hebben opdrachtgevers en bemiddelaars de juiste, actuele
en goedgekeurde documenten nodig. Protocollen, procedures,
werkinstructies, procesbeschrijvingen, noem maar op. Versnippering,
een hoge informatiedichtheid en de korte houdbaarheid van
informatie in kennisintensieve organisaties maken het er niet
makkelijker op. Tijd voor document- en procesoptimalisatie. Met
ons documentenbeheer is er direct duidelijkheid en overzicht.

SZISS Agendabeheer
Je werkagenda in de APP brengt rust, zodat je harder kunt gaan.
Stel je eens voor: een efficiënte persoonlijke assistent die
precies de kwaliteiten heeft die jij nodig hebt, onmiddellijk snapt
wat je bedoelt en je wensen razendsnel uitvoert. Je krijgt er
eigenlijk een extra rechterhand en een linker hersenhelft bij.
Diensten worden opengezet, geaccepteerd en direct bijgewerkt
in de agenda van de PNIL en van de opdrachtgever. De PNIL
heeft altijd een up-to-date agenda beschikbaar in de APP in de
persoonlijke omgeving.
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Agenda in de Cloud

Op je mobiel

SZISS Diensten open zetten Online en via App
Iedere zorginstelling is gebaat bij gekwalificeerde en gemotiveerde mensen.
SZISS faciliteert de schakel tussen vraag en aanbod van PNIL-medewerkers.
We maken hierbij gebruik van communicatiemiddelen die horen bij deze tijd
en kunnen de juiste PNIL-medewerker specifiek en doelgericht benaderen.
Diensten komen met een Push bericht en/of via email binnen bij de passende
PNIL-medewerkers en deze kunnen reageren met een druk op de knop “Ja, ik
kan” waarna de opdrachtgever de reactie kan accorderen. De afgesproken
dienst komt direct in de agenda van de PNIL-medewerker en in de agenda
van de opdrachtgever.
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Diensten worden veel sneller ingevuld via
push notificaties met uw eigen SZISS App

Whitelabel Mobiele App
Uw eigen APP met eigen kleurstelling en eigen logo

Beschikbaar op iOS en Android

Urenboeken

Eenvoudig uren registreren waar en
wanneer je maar wilt via onze handige
app.
Bespaar tijd en hou moeiteloos overzicht in de
gewerkte uren. Onze online software is perfect
voor PNIL-medewerkers. De urenregistratie
vormen de basis voor correcte facturatie richting
je klanten. Je maakt geen fouten meer en vergeet
nooit meer om te factureren. Je verlaagt de kans
op betalingsachterstanden doordat je altijd
inzicht hebt in de openstaande uren.

Urenstaten
goedkeuren

Snel je uren laten goedkeuren via
Urenstaten
Stuur snel je urenstaat op naar je opdrachtgever
en laat deze online goedkeuren.
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Self-billing
of reverse-billing
Bij SZISS merken we dat er vaak vragen zijn over self-billing. Voordat we de vele voordelen
uiteenzetten en toelichten hoe self-billing werkt, leggen we daarom eerst uit wat de term
precies inhoudt. De gebruikelijke situatie bij bedrijven is: uw PNIL-medewerkers die u inhuurt
sturen u een factuur met urendeclaratie.

10

U ontvangt die inkoopfacturen allemaal in een ander bestandsformaat of zelfs nog per post.
Uw medewerkers moeten ze vervolgens scannen of handmatig invoeren en controleren. Klopt
de factuur niet? Dan moeten ze contact opnemen met de PNIL-medewerker, die dan een
creditfactuur stuurt. Die natuurlijk ook weer moet worden ingelezen en gecontroleerd.
Klopt het nu allemaal? Dan kunt u eindelijk tot betaling overgaan.
Bij self-billing is het niet uw PNIL-medewerker die de factuur stuurt, maar uw eigen
organisatie. U factureert uzelf namens uw PNIL-medewerker. En u kunt overgaan tot betaling.
Vandaar de naam. Self-billing wordt om dezelfde reden ook wel ‘reverse billing’ of ‘reversed
billing’ genoemd. De PNIL-medewerker ontvangt een kopie voor zijn eigen boekhouding. Deze
werkwijze is niet alleen geschikt voor facturen, maar bijvoorbeeld ook voor
vrijwilligersvergoedingen en urendeclaraties.
Een kleine nuancering is hier op zijn plaats. Formeel is uw organisatie namelijk de partij die de
factuur stuurt. Maar feitelijk is het de software van SZISS die dat doet. Het is dus niet zo dat u
met self-billing uw organisatie extra belast. Integendeel, want met de software van SZISS
bespaart u kostbare tijd.
We krijgen weleens de vraag of een self-billingfactuur niet een creditnota is. Absoluut niet! Een
self-billingfactuur is een inkoopfactuur, een debetnota dus, die SZISS namens uw PNILmedewerker verstuurt. Als u gebruikmaakt van SZISS bent u verzekerd van een inkoopfactuur
die juist is. Aangezien een creditnota alleen nodig is wanneer een inkoopfactuur niet klopt,
behoren creditnota’s tot het verleden. Met SZISS hoeven daarom geen creditnota’s te worden
verstuurd. Dat zou de facturatiestroom ook erg ondoorzichtig maken, omdat u dan een
creditnota naar uzelf stuurt. De Belastingdienst zou dit niet accepteren.
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SZISS onregelmatigheidstoeslagen (ORT)
De urenregistratie en facturatie voor professionals in de zorg is vaak een hele
klus. Als professional in de zorg werk je bij opdrachtgevers, waarbij je rekening
houdt met onregelmatigheidstoeslagen. Het is niet altijd even gemakkelijk om
dan je tarief vast te stellen als je een bepaalde dienst hebt gewerkt. Welke
uren heb je gewerkt tegen welk tarief? Het opstellen van de factuur met
bijbehorende urenstaat wordt dan tijdrovend werk. Met behulp van SZISS
bespaar je kostbare tijd die je beter kunt besteden. Met SZISS is de registratie
van uren voor PNIL-medewerkers simpel. Bij het registreren en verantwoorden
van de gewerkte uren wordt de onregelmatigheidstoeslag die is afgesproken
vanzelf berekend. Alle gangbare ORT afspraken in hele euro’s of in
percentages is dan kinderspel.
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SZISS commissiefacturatie
Dit leidt al snel tot heel administratieve rompslomp. Om te beginnen stuurt
elke partij een eigen factuur met een eigen opmaak en in ander
bestandsformaat. Het gebeurt geregeld dat de uren niet kloppen of een
verkeerd tarief wordt gehanteerd. Een ordernummer, kostenplaatsnummer of
projectnummer ontbreekt of is onjuist. Of toeslagen vanwege avond-, nachtof weekenddiensten zijn niet correct toegepast. Ten slotte worden de uren
dubbel gecontroleerd: bij het indienen van het urenbriefje en bij de controle
van de factuur.
Het maken van een factuur is lastig en vervelend werk en de commissie factuur
is veelal een afgeleide van de originele factuur van de PNIL-medewerker naar
de opdrachtgever. Vooraf stel je in SZISS de voorwaarden van de commissie
factuur in en zodra er voor de PNIL-medewerker een factuur gemaakt wordt
zal de commissie factuur automatisch aangemaakt worden. Variabele
afspraken in hele euro’s per gewerkt uur of een percentage zijn mogelijk.

Voordelen
We zetten de belangrijkste voordelen voor u op een rij.
1 Nooit meer een onjuiste inkoopfactuur
Het grootste voordeel van SZISS BV is zonneklaar: nooit meer een onjuiste inkoopfactuur.
Dat scheelt uw boekhoudafdeling een hoop controlewerk.
2 Zelden nog creditnota’s
Nooit meer een onjuiste inkoopfactuur betekent: nooit meer een creditnota. Creditnota’s
zijn tijdrovend. Tijd die uw boekhoudafdeling beter aan iets anders kan besteden. Nu kan
dat.
3 Geef structuur aan uw factuurproces
Met de handige takenmanager richt u het factuurproces helemaal naar wens in. Dat is al
een groot voordeel op zich. Maar omdat u nu volledige controle heeft over het
factuurproces, liggen er nog veel meer voordelen binnen handbereik.
4 Meer grip op financiën
Nooit meer wachten tot uw PNIL-medewerker tijd heeft om de factuur op te maken. Van
nu af aan bepaalt u wanneer de geleverde producten of diensten worden gefactureerd.
Dat geeft u meer grip op uw financiële situatie: van de projectadministratie en het
onderhanden werk tot de periodeafsluiting.
5 Minder handmatig
Al uw inkoopfacturen volgen de terminologie, codering en specificaties die u aangeeft.
Door deze standaardisatie hoeven veel acties niet meer handmatig te worden uitgevoerd.
SZISS BV kan communiceren met alle bekende boekhoudpakketten,
urenverantwoordingssystemen, bemiddelingssoftware en hrpakketten. Informatie hoeft
daardoor maar één keer te worden ingevoerd.
7 Minder menselijke fouten
Doordat er minder handmatige acties plaatsvinden, is er minder ruimte voor menselijke
fouten.
8 Sneller en gestroomlijnder proces
Minder handmatige acties en minder menselijke fouten betekent een sneller en
gestroomlijnder proces.
9 Eerder inzicht in resultaten
Doordat u de periode eerder kunt afsluiten, de zogeheten fast close, heeft u aanmerkelijk
sneller inzicht in de bedrijfsresultaten.
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10 Haast onmerkbaar
SZISS BV integreert naadloos met uw bestaande applicaties. Dus geen complexe software
waar uw medewerkers en PNIL-medewerkers mee moeten leren werken, maar een
intelligent systeem dat bijna alles onmerkbaar op de achtergrond doet.
11 Altijd en overal beschikbaar
Doordat SZISS BV toegankelijk is via een online portal, hebben uw medewerkers en PNILmedewerkers altijd en overal inzicht in de relevante gegevens. Een zzp’er kan bijvoorbeeld
’s avonds laat nog even de gemaakte uren indienen. Na controle door de budgethouder
wordt de factuur desgewenst meteen verstuurd.
12 Nooit meer zoekgeraakte facturen
Facturen worden in allerlei formaten verstuurd: papier, pdf, Word, Excel, Applebestandsformaat enzovoort. Dan raakt er weleens wat zoek. Niet bij SZISS BV, want alle
inkoopfacturen worden automatisch bijgehouden.
13 Nooit meer dubbele betalingen
Het gebeurt vaker dan u denkt: dubbele betalingen van facturen. Of bijvoorbeeld een
verkeerde komma in een bedrag. Met SZISS BV behoren ook deze zaken tot het verleden.
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14 Nooit meer ‘oeps, vergeten’
Hoe punctueel u ook bent, een mens is geen machine. Het kan de beste overkomen dat u
een taak of handeling vergeet uit te voeren. Automatische notificaties helpen u eraan
herinneren. Weer een zorg minder.
15 Geen verkapte prijsverhogingen
Doordat de inkoopfacturen volgens uw specificaties worden opgesteld, kan een PNILmedewerker niet eenzijdig een prijsverhoging doorvoeren. Iedere prijsafspraak wordt
door u ingevoerd, zodat u volledige controle behoudt over de uitgaven.
En de PNIL-medewerker?
Uw PNIL-medewerkers profiteren van een snellere betaling omdat de factuur niet meer
langs de budgethouder hoeft en gegarandeerd geen fouten bevat. Bovendien verricht ook
de PNIL-medewerker minder administratieve handelingen en bespaart daarmee tijd.

15

www.sziss.nl
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