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Eenvoudig en snel factureren van straatwerkkosten en leges
Factureren van straatwerkkosten en leges is bij gemeenten een terugkerende bezigheid. Dit zorgt een 
keer per maand, kwartaal of andere periode voor een behoorlijk administratief proces waar het nodige 
handwerk bij komt kijken. Financiële gegevens moeten vanuit MOOR worden verwerkt door de 
financiële administratie en vervolgens dienen er facturen te worden opgemaakt en verstuurd. Om de 
verwerking van de financiële gegevens vanuit MOOR te vergemakkelijken, beschikt MOOR over de 
module Facturatie-Ondersteuning. Via deze module kan iedere gemeente de financiële data van leges 
en straatwerk uit MOOR eenvoudig inlezen in het financiële systeem van de gemeente.

Hogere kwaliteit tegen lagere kosten
Door het opmaken van de facturen voor leges en straatwerk te automatiseren, kan een gemeente behoorlijke 
tijdwinst boeken.

Gijs Erkelens, Vergunningverlener kabels & leidingen, gemeente Alblasserdam:
“De module Facturatie-ondersteuning is een ontzorgende en tijdbesparende oplossing, waardoor de gemeente 
Alblasserdam het facturatieproces efficiënter kan inrichten.”

Naast de doorlooptijd, speelt ook kwaliteit een grote rol. Door het facturatieproces te automatiseren, worden 
diverse handmatige bewerkingen geautomatiseerd. Daarmee daalt de kans op fouten aanzienlijk, wat zeker bij 
financiële gegevens van belang is. Ook voor netbeheerders en aannemers biedt deze functie voordelen. Bij de 
opmaak van de factuur kunnen de kenmerken en projectcodes die netbeheerders toevoegen aan hun melding of 
vergunning worden meegenomen. Dit zorgt voor een kortere doorlooptijd en snellere uitbetaling, iets waarmee 
alle partijen gebaat zijn.

Gedegen implementatie
De implementatie van MOOR Facturatie-Ondersteuning gebeurt via een vast stramien. Omdat het gaat om 
financiële gegevens is een gedegen implementatie van groot belang. Daarom worden er meerdere testen
uitgevoerd en wordt de gemeente hierbij continu betrokken. In hoofdlijnen bestaat de implementatie uit drie 
stappen:

• Inventarisatie van systeem, export formaten en facturatiegegevens
• Modelleren en testen exportbestand
• Acceptatie, instructie en productiegang
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Meer weten? Scan de QR-code voor 
video’s over het gebruik van MOOR
Facturatie-ondersteuning

Rachida Lakhal, financieel applicatiebeheerder Key2Financien, gemeente Baarn:
“Met Facturatie-Ondersteuning is het opmaken van het exportoverzicht MOOR vereenvoudigd. En tevens kan dit 
overzicht nu automatisch verwerkt worden door ons financiële systeem ‘Key2Financien’, waardoor het facturatieproces 
enorm versneld is. Als financieel applicatiebeheerder van Key2Financien ben ik erg tevreden met het gemak waarmee de 
inrichting van de facturatie-ondersteuning tot stand is gekomen.”

Beheer Facturatie-ondersteuning
Is Facturatie-ondersteuning eenmaal live, dan verzorgt MOOR het beheer. Eventuele wijzigingen zoals het 
toevoegen van debiteurnummers worden door MOOR direct na verzoek opgepakt. De huidige exportfunctie 
blijft beschikbaar voor naslag. De module Facturatie-Ondersteuning bieden wij aan tegen een vaste vergoeding 
voor implementatie en licentie & beheer.

Aan de slag met Facturatie-ondersteuning?
Dan kunt u niet om MOOR heen. Wij vertellen u graag hoe MOOR Facturatie-Ondersteuning kan bijdragen aan 
het vereenvoudigen en versnellen van uw facturatieproces. Neem voor meer informatie contact met ons op via 
088 - 23 44 710, info@moorwerkt.nl of vraag uw accountmanager naar de mogelijkheden

VOORDELEN
• Minder kans op fouten
• Tijd besparen
• Wegbeheerders en belastingsamenwerkingen ontzorgd


