
 

Er staan te weinig gegevens onder de dimensie, vul de gegevens onder de 

dimensie aan met unieke waarden, zie stap 3 

Uw gegevens staan ingevuld (zie stap 1) of de gegevens zijn verouderd, zie stap 

3 om de gegevens van de dimensie te wijzigen. 

Er zijn meerdere dimensies met dezelfde waarden. In dit geval geeft Basecone 

meerdere suggesties, maak de diverse dimensies uniek (zie ook stap 3) 

Veelal heeft dit te maken met de kwaliteit van het document (foto), het kan 

ook zijn dat Basecone de gegevens niet kan herleiden. 

Waarom herkent Basecone mijn factuur niet? 
 

Soms komt het voor dat Basecone de debiteur/crediteur (dimensie) op een factuur niet herkent. Dit 

kan te maken hebben met de kwaliteit van het document en/of met de instellingen. In dit document 

leest u de mogelijke oorzaken en geven wij u een stappenplan om Basecone te optimaliseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: administratieStap 1: administratieStap 1: administratieStap 1: administratie----instellingeninstellingeninstellingeninstellingen    (uw gegevens)(uw gegevens)(uw gegevens)(uw gegevens)    
 

Op een factuur staan de gegevens van twee partijen (leverancier en klant). Voor de optimalisatie van 

Basecone is het van belang uw eigen gegevens in te vullen onder de administratie-instellingen. De 

gegevens die u hier invult worden bij de herkenning van de facturen uitgesloten. Deze gegevens vult 

u eenmalig in, en wijzigt u zo nodig. Vul onder adresgegevens zowel u bezoek-, post- en factuuradres 

in.  [instellingen – administraties – acties – tabblad administratiegegevens en adresgegevens] 

Stap 2: kwaliteit van de documentenStap 2: kwaliteit van de documentenStap 2: kwaliteit van de documentenStap 2: kwaliteit van de documenten    
 

De kwaliteit van het document heeft invloed op de kwaliteit van de herkenning. Een PDF/JPEG etc. is 

altijd beter dan een foto/scan. Vraag uw leveranciers om hun factuur zoveel mogelijk digitaal aan te 

leveren. Lukt dit niet (bijvoorbeeld: pinbonnen)? Gebruik dan de Basecone-app. 

Stap 3: dimensieStap 3: dimensieStap 3: dimensieStap 3: dimensie----instellingeninstellingeninstellingeninstellingen    
 

Op het moment van taggen, vergelijkt Basecone de gegevens op de factuur met de stamgegevens 

van de dimensies (debiteur/crediteur) in de boekhouding. Het is daarom van belang om meer dan 

alleen de naam in te vullen. U vult deze gegevens in door achter de dimensie op [bewerken] te 

klikken. U kunt nu de gegevens invullen of wijzigen. Dit kan handmatig of via [het vierkante knopje 

met pijlen, achter de dimensienaam]. Selecteer de gegevens welke u wilt opslaan op de dimensie. 

Ons advies is om in ieder geval de volgende ‘unieke’ waarden in te vullen / te selecteren: IBAN-

nummer, KVK-nummer, BTW-nummer. Wees voorzichtig met adres- en contactgegevens, deze 

gegevens wijzigen soms (sneller). 

 

De gegevens zijn niet volledig 

 

De gegevens zijn niet juist 

 

De gegevens zijn niet uniek 

 

De gegevens zijn niet leesbaar 

 


