
Zoals het verwerken en goedkeuren 
van facturen in Asse verliep vóór de 
invoering van M-Fact, gebeurt het  
vermoedelijk nog in de meerderheid 
van de Vlaamse steden en gemeenten. 
“Onze inkomende facturen bleven ofwel  
centraal liggen in klasseerbakjes waar 
de verschillende verantwoordelijken  
ze moesten goedkeuren of gingen met 
de binnenpost heen en weer”, vertelt 
Bart Verspecht.  

“Als financieel verantwoordelijke had 
ik geen enkel overzicht over welke  
facturen er circuleerden of ergens  
bleven liggen. Het manueel invoeren 
van de facturen in de boekhouding  
kostte bovendien heel wat nutteloze 
tijd, zeker voor de vaste maandelijkse  
facturen zoals water, elektriciteit of 
aardgas.”

Ervaring met gemeenten 

Na een kennismaking met M-Fact van 
Michiels pleitte Bart Verspecht bij zijn 
bestuur voor een overschakeling naar 
een volledig elektronische verwerking 
van inkomende facturen. “Het bestuur 
zette gelukkig snel het licht op groen. We  
bestudeerden de verschillende  
mogelijkheden op de markt,  
waarna we toch kozen voor M-Fact. Zij  
hebben - héél belangrijk - ervaring met 
gemeentebesturen en weten waarover 
ze spreken. Het financieel systeem 
van een lokaal bestuur is toch iets heel 
specifieks. 

Daarnaast stond M-Fact ook het 
verst op vlak van integratie met het 
boekhoudprogramma van Remmicom. 
Het gegeven dat beide programma’s  
probleemloos met elkaar 
communiceren, vind ik een enorme 
bonus. Zo kan je in M-Fact de verdere 
afhandeling en betaling van de factuur 
opvolgen.”

Vlotte invoering 

De invoering verliep bijzonder vlot. 
“Wij overhandigden aan Michiels een  
overzicht van onze goedkeuringsflows. 
Dat werd door hen geconfigureerd. Zo 
weet het systeem automatisch, volgens 
het vastleggingsnummer, welke budget- 
verantwoordelijke de factuur moet 
goedkeuren. Deze persoon krijgt  
automatisch een mailtje wanneer 
een digitale factuur in zijn werkbakje  
belandt.” 

Meteen van start 

Na de nodige opleidingen ging Asse 
meteen van start. “Een proefperiode 
hoefde voor mij niet, ik had voldoende 
vertrouwen in de software. Moest het  
ergens mislopen, dan konden we nog 
altijd ingrijpen. Dat is geen moment 
nodig geweest. “Iedereen was meteen 
mee.”

“Ook het inscannen van de vele facturen 
en de automatische karakterherkenning 
gebeuren enorm vlot. De vrijgekomen 
tijd op de financiële dienst gebruiken 
we voor een nog betere inhoudelijke  
dossieropbouw. Ook bij de over- 
schakeling naar BBC zullen we deze  
vrijgekomen tijd goed kunnen  
gebruiken.”  

Financieel beheer 

Asse zet M-Fact voor meer in dan het  
inscannen, verwerken en efficiënt  
laten goedkeuren van de binnen- 
komende facturen. “We bouwen in 
het systeem rond elk factuur een  
financieel dossier op door het  
lastenboek, de verschillende offertes,  
de toewijzingsbrief of andere  
documenten toe te voegen. Zo heeft de  
budgetverantwoordelijke alle  
documentatie meteen bij de hand  
wanneer hij de factuur goedkeurt.” 

“M-Fact evolueert  
mee met behoeftes  
lokale besturen”
De tijd staat niet stil, maar M-Fact ook 
niet. “Per jaar voorzien we meerdere 
nieuwe releases van M-Fact”, stelt Peter 
Gypen, domeinverantwoordelijke van 
M-Office. “Al onze klanten evolueren  
automatisch mee. Momenteel  
zitten we al aan de derde versie van het  
programma en staat de vierde klaar in 
de pijplijn. Versie vijf plannen we later dit 
jaar. 

Samen met onze klanten bepalen we hoe 
het programma verder moet ontwikkelen 
en welke extra functionaliteiten nodig 
zijn. Zo optimaliseren we de software 
steeds verder voor BBC. M-Fact doet 
dus véél meer dan het slim inscannen en  
automatisch verwerken van facturen.”

Financieel dossier

Inmiddels kozen al zestien lokale   
besturen voor M-Fact. “Op termijn  
willen we M-Fact laten uitgroeien tot  
een centraal platform waar een   
efficiënte uitwisseling van financiële  
informatie gebeurt.“

Interesse in M-Fact? 
Contacteer vrijblijvend Peter Gypen voor 
meer informatie op 0497 52 43 19 of via  
peter.gypen@michiels-office.be

Met de invoering van M-Fact zette de financiële dienst van de gemeente Asse 
in Vlaams-Brabant heel wat efficiëntiestappen voorwaarts. “De vrijgekomen 
tijd op de financiële dienst gebruiken we voor een nog betere inhoudelijke  
dossieropbouw. Ook bij de overschakeling naar BBC zullen we deze vrijge-
komen tijd goed kunnen gebruiken”, stelt financieel beheerder/ontvanger Bart 
Verspecht. “Het implementatieproject verliep verbazingwekkend vlot. Na de 
opleiding zijn we met z’n allen meteen en probleemloos gestart.”

Asse verwerkt inkomende facturen volledig digitaal met M-Fact 

“Tijdswinst geeft ruimte voor betere dossieropbouw”

Peter Gypen,  
Domeinverantwoordelijke M-Office


