
Indrukwekkend! 
Je bent helemaal 

OkiOki.



Als ondernemer verdien ook jij een 
financiële assistent …

… die voor jou aan de slag gaat en je 
het leven echt makkelijker maakt.



Als ondernemer verdien ook jij een 
financiële assistent

Dit doet OkiOki voor jou

Dit doe je samen met OkiOki

Al je digitale 
facturen bij je 
leveranciers 
verzamelen

Al je documenten 
scannen, herkennen 

en classificeren

Al je facturen 
bewaren in een 

veilig online archief

Betaalstatus van 
aankoop- en 

verkoopfacturen 
opvolgen

Je op elk moment 
up-to-date houden

Controleren of je 
nog iets ontbreekt 
voor je accountant 
en dan alles tijdig 

doorsturen

Je aankoopfacturen 
tijdig en makkelijk 

betalen

Je papieren facturen 
digitaliseren

Je administratie altijd 
en overal raadplegen

Je verkoopfacturen 
aanmaken & 
verzenden

Je bank- en 
kredietkaartuitgaven 

raadplegen



OkiOki verzamelt voor jou automatisch 
al je digitale facturen.

OkiOki integreert rechtstreeks met je mailbox en 

downloadt daaruit alle facturen. De facturen in bijlage, 

de facturen achter downloadlinks zoals die van Telenet, 

de facturen op portalen zoals die van Esso Card Online 

of Partena en de e-mails die een factuur op zich zijn 

zoals die van de NMBS, Apple en Google.

+2500
leveranciers



OkiOki scant, herkent en classificeert al 
je documenten.

OkiOki scant (OCR) elk document en herkent zo verschillende 

gestructureerde gegevens: de factuurdatum, de leverancier, het 

bedrag incl. BTW en excl. BTW, de BTW-voeten, het factuur-

nummer of de gestructureerde mededeling, … OkiOki classificeert 

ook automatisch je document volgens documenttype (inkomende 

factuur, creditnota, …). 

Geen werk voor jou, maar dus wel handig om nog makkelijker je 

documenten terug te vinden in OkiOki. En deze informatie stuurt 

ze trouwens ook mee naar de boekhoudsoftware zodat je 

accountant nog vlotter je documenten kan boeken.



OkiOki bewaart voor jou al je facturen in 
een veilig online archief.

OkiOki bewaart je documenten op een veilige plek in de cloud, 

voor minstens 7 jaar. Zo kan je makkelijk je bonnetjes, 

aankoopfacturen en verkoopfacturen 100% digitaal archiveren.

Al je documenten kan je zelf voorzien van commentaren en tags. 

Ze zijn eenvoudig opzoekbaar en je kan ze altijd terug 

downloaden. En dit alles vanaf je telefoon, je tablet of je PC. 

Veilig en handig binnen bereik, altijd en overal.



Je papieren facturen kan je makkelijk 
digitaliseren met OkiOki.

Je factuur digitaliseren doe je het makkelijkst door er een foto 

met de OkiOki app van te maken. Maar je kan ook met je 

kantoorscanner of je favoriete scanning app je facturen 

digitaliseren en ze dan moeiteloos aan OkiOki bezorgen. Je mag 

ze dan nl. altijd mailen naar je persoonlijke OkiOki e-mailadres 

of ze droppen in een cloud opslagfolder die je met OkiOki hebt 

gekoppeld. Welke weg je ook kiest, al je facturen komen 

automatisch in je OkiOki archief terecht.



OkiOki volgt de betaalstatus van je 
aankoop- en verkoopfacturen op.

OkiOki integreert met je bankrekening. Zonder complexe 

mandaten of het gebruik van uittreksels of codabestanden. En 

OkiOki analyseert je kredietkaartafschriften. Zo verzamelt ze al 

je transacties die samen het kloppend financieel hart van je zaak 

vormen. OkiOki punt deze transacties af met je facturen en weet 

zo of een factuur onbetaald is gebleven.

OkiOki maakt dus een einde aan onbetaalde facturen of boetes 

voor laattijdige betalingen.

Koppel je 
bankrekening.



Met OkiOki betaal je je aankoopfacturen 
via het scannen van een QR code.

Onbetaalde aankoopfacturen kan je super eenvoudig betalen 

door het scannen van een QR code. Voor iedere factuur creëert 

OkiOki zelf een QR code die je te zien krijgt op je tablet of PC. 

Met je banking app op je smartphone kan je dan deze code 

scannen en wordt er een overschrijving voor je klaargezet met 

alle gegevens mooi ingevuld. De apps van Belfius, BNP*, ING** 

en KBC ondersteunen vandaag reeds deze QR codes. 

Makkelijker kan niet.

Vandaag *enkel op Android en **enkel voor niet-professionele rekeningen



OkiOki verzendt straks ook jou verkoop-
facturen en betalingsherinneringen.

Je kan in OkiOki verkoopfacturen aanmaken en verzenden. 

Omdat OkiOki je betaalstatus opvolgt, kan ze later dan ook zelf 

betalingsherinneringen uitsturen. Zo kan jij je focussen op de 

fijne communicatie met je klanten ;-)

Ondertussen integreert OkiOki wel al met je favoriete cloud 

facturatiesoftware. 

Ontdek hoe je jouw facturatiesoftware 
integreert met OkiOki op
www.OkiOki.be/nl/support

https://www.okioki.be/nl/support


Raadpleeg je bank- en kredietkaart-
uitgaven in één oogopslag.

Je kan tegelijkertijd meerdere zichtrekeningen bij diverse 

banken koppelen met OkiOki. Zo kan je altijd de stand van je 

rekeningen en de bijhorende transacties geconsolideerd 

raadplegen. En hoef je niet meer bij al je banken apart te gaan 

inloggen. Tegelijk creëert OkiOki voor elk van je kredietkaarten 

een handig overzicht van alle uitgavenstaten en transacties.

Nog nooit had je al je bankgegevens zo makkelijk bij de hand.



OkiOki stuurt al je documenten naar je 
accountant.

OkiOki werkt samen met je accountant. Daarvoor kan ze al je 

documenten en de bijhorende commentaren, tags of 

betaalwijzen automatisch doorsturen naar de 

boekhoudsoftware. Zo kan je accountant het werk beter 

spreiden om je BTW aangifte te doen. Hoe minder tijd er aan 

administratie wordt verspild, hoe meer tijd er overblijft voor 

strategisch advies.

Je accountantskantoor stelt zelf de 

verzendvoorkeuren in zodat alles netjes 

bij hen terechtkomt. Daar hoef jij je dus 

geen zorgen om te maken ;-)



OkiOki houdt je up-to-date, 
altijd en overal.
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Als een volwaardige persoonlijke assistent neemt OkiOki initiatief 

en gaat ze zelf aan de slag. Maar als ze toch jouw hulp nodig 

heeft, dan heeft ze een takenlijstje voor je klaar. Ontbreekt ze 

documenten? Heb je nog een factuur te betalen? Of zit je met een 

achterstallige betaler? Het grote gele getal op je dashboard is het 

enige wat je in het oog moet houden. Staat je lijstje op 0, dan ben 

je klaar en ben je helemaal ‘OkiOki’. Want dat is nl. het woord van 

de Maori voor ‘Het is allemaal OK. Relax!’



Kiezen voor OkiOki is kiezen voor een actieve 
assistent en niet voor een passief portaal.

‘The OLD way’
Mailbox uitpluizen
Mails doorsturen naar je 
accountant
Documenten manueel 
downloaden en uploaden

‘The NEW way’
Jouw financiële assistent 
die je rust en controle geeft

De klassieke (boekhoud)portalen zijn vandaag 

passief. Ze verwachten van jou dat je zelf je 

mailbox in het oog houdt, dat je tijdig je 

facturen downloadt, dat je inlogt op hun 

portaal om vervolgens de documenten daar 

weer te uploaden, dat je zelf je betaalstatus 

opvolgt, dat je het overzicht houdt, ... 

Ze leggen het initiatief dus bij jou.

OkiOki daarentegen neemt het werk van je 

over. Door haar intelligente robotisering en 

motiverende aanpak blijft jouw administratie 

moeiteloos in orde.

Dus, waar kies jij voor? 
Focus op jou als ondernemer

M
at

e 
va

n 
au

to
m

at
is

er
in

g



Klaar voor dat OkiOki gevoel?
Je accountant helpt je graag verder.

Wil je van start gaan met OkiOki? Geef je 

accountant dan een seintje. En dan ontvang 

je zo een uitnodiging om samen te starten.



Heb je nog een vraag?
Dan hebben wij een helder antwoord klaar.

Op www.OkiOki.be vind je onze vaak gestelde vragen. Maar we geven je er hier alvast enkele mee.

OkiOki linkt met je bankrekening via de 'open banking' 

standaarden uitgevaardigd door de EU. Hiervoor heeft ze een 

licentie verkregen van de Nationale Bank van België. Daarvoor 

voldoen we aan strikte voorwaarden omtrent veiligheid en 

privacy met betrekking tot de data die we verkrijgen, verwerken 

en bewaren.

In de praktijk zal OkiOki je vanuit de app doorverwijzen naar je 

online bank. Daar kan je door middel van Itsme of je bankkaart 

en kaartlezer je goedkeuring geven tot het linken van je 

bankrekening met OkiOki.

OkiOki is geen app in de strikte zin van het 

woord. Je maakt gebruik van OkiOki door 

te surfen naar www.OkiOKi.app. En dat 

kan je zowel op je PC, tablet als 

smartphone. Op je tablet en smartphone 

kan je OkiOki ook altijd als een icoontje 

toevoegen aan je startscherm. Zo kan je 

haar net zoals elke andere app makkelijk 

opstarten.

Hoe krijgt OkiOki toegang tot mijn 
banktransacties?

Waarom vind ik OkiOki niet 
terug in de app store?

https://www.okioki.be/nl/support/faq


Concreet aan de slag met onze ‘alles-wat-
je-moet-weten-in-30 -minuten’ demo

Scan & Bekijk



Geef toe, het enige leuke 
aan je administratie is 
het gevoel dat je hebt 
als je er klaar mee bent. 

En dat noemen wij het 
OkiOki gevoel.

OkiOki is een product van 33reasons NV

Hofstraat 58, 9451 Kerksken, België

Erkend door de
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