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Wanneer handig?
Wil je graag voorspelbaar zijn voor je klanten en snel en eenvoudig kunnen declareren? Willen je klanten 
gespreid betalen en niet op één moment een hoge rekening ontvangen? Maak dan gebruik van de Voor-
schotten functionaliteit in Alure. Hiermee kun je snel en eenvoudig de afgesproken bedragen declareren. 
Maak gebruik van het handige overzicht waarmee je kunt bijsturen wanneer jij dat nodig acht. Voorschot-
declaraties en eindafrekening zijn eenvoudig per mail te versturen.

 

Functionaliteiten Voorschotten
Onderstaande functionaliteiten zijn beschikbaar:

•    Voorschotten met een vast bedrag met een vaste frequentie (maand, kwartaal, jaar of na selectie), 
maar ook incidentele voorschotten. 

•   Incidentele voorschotten, bijvoorbeeld in geval van een adviesopdracht, kun je eenvoudig toevoegen 
tijdens het declareren. 

•     Voorschotten als onderdeel van je maandelijkse declaratieproces. Je kunt ervoor kiezen om voorschotten  
onderdeel te laten zijn van je declaratie voor werkzaamheden op regie basis. Het is ook mogelijk de 
voorschotnota’s apart te versturen.
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•    Inzicht in onderhanden werk in de Alure functionaliteiten Denk bijvoorbeeld aan extra kolommen binnen 
“Declareren per Client". 

•     Snelle en eenvoudige afrekening, waarbij je ervoor kunt kiezen om de afrekening en/of specificatie met  
je klant te delen. Je krijgt een voorstel voor de eindafrekening op basis van de voorschotbedragen en 
de geregistreerde uren. 

•    Vastleggen van het gewenste voorschotbedrag op een cliënt/opdracht combinatie. 
•    Gefactureerde voorschotbedragen als negatief bedrag in het onderhanden werk. 
•    Journalisering van de voorschotnota’s naar de financiële administratie van je kantoor.
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Algemene informatie 
•   Voorschotten is onderdeel van de module Uren & Declareren en beschikbaar als deze onderdeel 

uitmaakt van je Alure licentie

•   Indien je de uren niet wenst te verrekenen, maar (een deel van) de opdracht voor een vaste prijs 
aanneemt, dan is de Vaste Prijsafspraak waarschijnlijk een betere keuze. Voor de module Vaste 
Prijsafspraken is eveneens een factsheet met details over de werking beschikbaar.

Contact

Wil je meer weten?  
Jouw accountmanager kan je hierover uitgebreid informeren.  
Of neem contact op via telefoonnummer 074 - 265 11 11.


