
MODULE III
TOTAL CONNECT ‘DIGITALE FACTUURCONTROLE’

Energiemissie is dé onafhankelijke dienstverlener op het gebied van energiemonitoring en energiemanagement. Het ener-
giemonitoringsysteem van Energiemissie is gebruiksvriendelijk, compleet en volledig webbased (in the cloud). Het energie-
monitoringsysteem is opgebouwd in 3 licentiemodules: ‘Connect’, ‘Manage’ en ‘Total Control’. In dit productblad leest u de 
belangrijkste mogelijkheden en functionaliteiten van Module III ‘Total Control‘.

Met de modules Connect en Manage weet u nu alles van uw energieaansluitingen en beschikt u over alle relevante (meet)
data. Met de module ‘Total Control’ zet u de volgende stap naar de totale controle over uw energieverbruik en kosten. In deze 
module worden digitaal aangeleverde facturen van uw leverancier, netbeheerder of meetbedrijf 100% geautomatiseerd 
gecontroleerd met de beschikbare (meet)data in ons energiemonitoringsysteem. Snel, simpel en doeltreff end! Naast de 
energiebesparingsambities bespaart u nu ook tijd met het controleren van (complexe) energiefacturen. 
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Nieuw! Standaard voor
digitale energiefacturen

Vanaf september 2015 is de Energie eFac-
tuur gelanceerd. Dit is dé standaard voor 
elektronisch factureren binnen de ener-

giesector. De Energie eFactuur is ontwik-
keld voor en door de energiebranche. 
Initiatiefnemers zijn de Nederlandse bran-
cheorganisaties onder leiding van TNO. 
Meer informatie over de Energie eFac-
tuur leest u op www.energie-efactuur.nl. 

Energiemissie is één van de betrokken 
partijen geweest bij de ontwikkeling van 
de Energie eFactuur en ons energiemo-
nitoringsysteem is volledig aangepast op 
deze nieuwe standaard. 

Digitale energiefacturen 
(semi)overheden volgens
Digipoort

Op rijksniveau zijn ministeries verplicht 
om facturen elektronisch te ontvangen 
en te verwerken. In het kader van Digita-
le Steden Agenda (DSA) gaan ook steeds 
meer grote gemeenten over op het ont-
vangen van digitale facturen. Om de 
stroom aan digitale energiefacturen te 
kunnen controleren en verwerken is ons 
systeem met module Total Control dé op-
lossing. 
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Hoe vindt de factuurcontrole 
plaats? 

De factuurcontrole is volledig geautoma-
tiseerd op een zeer hoogwaardig niveau. 
De controle vindt plaats aan de hand van 
de factuurproducten die aan elke indi-
viduele meter zijn gekoppeld. Hierdoor 
kunt u per factuur zien of de factuur klopt 
of niet. Klopt de factuur niet, dan weet u 
precies waar de fout zit. Dit kan een fi nan-
ciële fout zijn, zoals een verkeerd tarief. 
Of een administratieve fout, zoals een fac-
tuur die al eerder in rekening is gebracht. 
De foutmeldingen (disputenlijst) kunt u 

exporteren naar Excel. Hiermee heeft u 
een duidelijk overzicht dat u kunt delen 
met uw leverancier.

Dankzij de digitale afhandeling zijn de 
handmatige handelingen beperkt tot 
slechts één enkele muisklik. 

Kenmerken Module III ‘Total Control’

Naast de functionaliteiten van Module I en II ‘Connect en Manage’,
beschikt module III ‘Total Control’ over de volgende kenmerken:

• Controles en foutmeldingen tot op productniveau
• Verwerking van de nieuwste XML factuur (eFactuur) en CSV facturen 
• Factuurcontrole voor aansluitingen met of zonder meetdata
• Doorbelasting aan de hand van het aansluitingenregister (Connect)
• Gebruiksvriendelijke lay-out
• Alle facturen inclusief foutmeldingen zijn direct te exporteren
• Iedere budgethouder heeft inzicht in zijn/haar facturen

Dankzij de structuur van het aansluitingenregister (Connect) zijn alle ontvangen facturen per organisatieniveau inzichtelijk. Bud-
gethouders kunnen aan de hand hiervan bepalen of ze in de pas lopen met het beoogde budget of wat het budget voor volgend 
jaar moet worden.

Deze productinformatie is een aanvulling op ons algemene productblad.


