Brussel, 7 september 2016

Koalaboox en Basware versterken de elektronische facturatie in België

Koalaboox en Basware, 2 bedrijven actief in de elektronische facturatie, hebben een nauwe
samenwerking gelanceerd die hen toelaat om de facturatie te vergemakkelijken tussen KMO’s, grote
bedrijven, publiek en privé.
Koalaboox, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in elektronische facturatie alsook de financiering van
KMO’s, heeft enkele maanden geleden een partnerschap getekend met de firma Basware, wereldleider
in purchase-to-pay oplossingen voor elektronische facturatie.
Deze samenwerking is vanaf heden actief en laat een directe en gemakkelijke wisselwerking van
elektronische facturen toe tussen de klanten van beide bedrijven. Om het simpel uit te leggen, door
middel van dit netwerk kunnen kleine en grote bedrijven gemakkelijker en sneller met mekaar
samenwerken. Dankzij dit partnerschap, kan Koalaboox zijn klanten, zelfstandigen en KMO’s, hun
facturen in 1 klik laten sturen naar het netwerk van Basware (waaronder grote instellingen zoals
overheden of Belgische steden).
Voor Dany De Budt, directeur van Basware België, « geeft dit nieuwe partnerschap bijkomende

mogelijkheden om het écosysteem van Basware te verrijken. Door nieuwe partnerschappen aan te
maken, zoals met Koalaboox, laten we meer bedrijven toe ons netwerk te gebruiken en zijn wij zo in staat
de volledige markt te bedienen.»
Dit akkoord zal ook de missie van Koalaboox versterken, met name het werk en de ontwikkeling van
kleine bedrijven vergemakkelijken, mede dankzij de elektronische facturatie om zo een grotere
doeltreffendheid van betalingen te bekomen of om de geldstroom te verbeteren.
« De kleine bedrijven werken meestal nog met papieren facturen of verzendingen per mail. Door de

elektronische facturen te integreren, kunnen zij de deuren openen naar de essentiële markten, maar die
veeleisend zijn, zoals de overheidsopdrachten.», legt Frédéric Lodewyk uit, managing partner bij
Koalaboox.
Dit partnerschap gaat ook de vele kleine bedrijven, die werken voor de Belgische instellingen, toestaan
de hoge eisen te voldoen, met name de elektronische facturatie gebruiken van 2017. Een onvermijdelijk
keerpunt die velen zullen moeten anticiperen, willen ze dit deel van de markt niet verliezen.
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Betreffende Koalaboox
Koalaboox, opgericht in 2012, is een Belgisch bedrijf dat online oplossingen biedt aan bedrijven ivm facturatie en
financiering. Deze oplossing laat toe je bedrijf online te sturen en geeft je toegang tot een snelle en simpele
financiering. Meer dan 350 boekhoudkantoren bevelen Koalaboox aan en de diensten worden dagelijks door meer
dan 5000 ondernemers gebruikt om hun bedrijf te runnen en hun geldstromen te verbeteren.

www.koalaboox.com

Betreffende Basware
Basware is de voornaamste leverancier wereldwijd inzake purchase-to-pay oplossingen, elektronische facturatie
alsook financiële e-services. Door de financiële sleutelprocedures te vergemakkelijken en te stroomlijnen, staat
Basware toe aan bedrijven om beter profijt te halen uit hun activiteiten. Het Basware netwerk linkt klanten en
leveranciers en biedt hen een vergemakkelijkte samenwerking, ongeacht de grootte van het bedrijf.
www.Basware.be
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