
ISABEL 6.
MULTIBANKING

MULTIBANKING SIMPLIFIED



BEHEER UW REKENINGEN 
CENTRAAL EN BESPAAR 
TIJD EN GELD.
BETER INTERNETBANKIEREN 
DANKZIJ ISABEL 6.



Isabel 6, één oplossing
met tal van voordelen.

U werkt met meerdere banken? 
Isabel 6 geeft u via één scherm en één 
veilige toegang een overzicht van 
al uw financiële transacties bij uw 
verschillende banken, of dat er nu 2 of 
25 zijn. Bovendien vergemakkelijkt het 
de samenwerking met uw partners 
én uw collega’s onderling. Isabel 6 is 
de enige betaaloplossing in België 
die speciaal ontwikkeld werd 
voor kleine en grote bedrijven, 
zelfstandigen, organisaties en 
overheden.  

Vlot, eenvoudig en veilig betalen 
met Isabel 6:

Raadpleeg al uw professionele bankzaken op één 
overzichtelijk scherm.

Geef snel betalingen in en laad eenvoudig 
betaalbestanden op.

Verwerk rekeninginformatie en CODA-bestanden.

Onderteken verrichtingen, ook op afstand.

Verdeel taken en verantwoordelijkheden onderling.>
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Werkt u met meerdere banken? Dan heeft u 
mogelijk de volgende problemen: 

1. verlies aan overzicht
2. iedere bank heeft zijn eigen interface
3. verschillende inlogprocedures

voor iedere bank

Isabel 6 is een multibancaire oplossing 
die u in één keer toegang geeft tot al uw 
rekeningen bij al uw banken. 

Tijd is geld en hoe 
beter u beide 
beheert, hoe beter 
voor uw zaken. 



Multibanking met verschillende 
banktoepassingen

Multibanking 
met Isabel 6

Overzicht Informatie is verspreid, wat 
leidt tot fouten en tijdverlies 

1 helder zicht op uw 
kaspositie en uitgevoerde 
transacties 

Functionaliteit Vaak tussen bankapplicaties 
wisselen

1 toepassing voor al uw 
transacties bij al uw banken 

Gebruiksgemak Verschillende toepassingen 
met elk hun eigen interface

1 gebruiksvriendelijk 
systeem, snel aan te leren

Veiligheid Veelvoud aan paswoorden die 
genoteerd en doorgegeven 
worden

1 persoonlijke kaart en 
1 persoonlijk paswoord

MULTIBANKING MET TIJDWINST?
DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ISABEL 6.

U doet een beroep op de 
expertise van verschillende 
banken, omdat het 
voordelig is voor uw bedrijf 
of organisatie. Maar door 
de complexe administratie 
kunt u deze voordelen niet 
optimaal benutten. Isabel 6 
maximaliseert multibanking.
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ISABEL 6 VERHOOGT UW EFFICIËNTIE.
Consolideer uw financiële data.

U heeft verschillende 
professionele rekeningen? 
U werkt met twee of 
meer banken? Gebruik 
Isabel 6 om alle 
informatie te bundelen 
en te verwerken in één 
overzichtelijke omgeving. 
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Isabel 6 Filter

Zoek

Rapporteer

Links

Bank A
Rekening A … “lonen”

Bank B
Rekening B … “facturen”

Bank C
Rekening C … “onkosten”

Zoek in al uw 
rekeningen.

Maak 
rapporten aan.

Filter uw 
overzichten.

Ga naar uw 
bankapplicaties.

Personaliseer 
uw rekeningen.



Isabel 6 beschikt over tal van functionaliteiten. Gebruik ze volgens uw 
persoonlijke voorkeuren om al uw rekeningen op één scherm te beheren. 

Zoek in al uw 
rekeningen.
Via Isabel 6 zoekt u 
over al uw banken 
heen op basis van 
datum, type informatie, 
bedrag, begunstigde... 
U kunt zoekopdrachten 
personaliseren en 
opslaan.

Maak rapporten aan.
Verzamel in een rapport 
specifieke data over al 
uw rekeningen heen 
om als PDF-bestand 
te delen of af te 
drukken. Dagelijkse 
rekeningoverzichten 
bijvoorbeeld kunt u 
plannen en automatisch 
laten aanmaken door 
Isabel 6.

Filter uw overzichten.
Welke gegevens 
wilt u zien: alle 
zichtrekeningen bij al 
uw banken of enkel 
de spaarrekeningen? 
Stel uw eigen filters 
samen en gebruik ze als 
standaardweergave.

Ga naar uw 
bankapplicaties.
Isabel 6 beschikt over 
een knop met een 
rechtstreekse link naar 
uw bankapplicaties. 

Personaliseer uw 
rekeningen.
In het overzicht van de 
beschikbare rekeningen 
staat de naam van 
de rekeninghouder, 
gekozen door de bank. 
U kunt een eenvoudige 
naam (alias) instellen 
om het werk te 
vergemakkelijken.
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ISABEL 6 VERHOOGT UW EFFICIËNTIE.
Optimaliseer uw overzicht.

Blijf up-to-date
Via Intraday krijgt u voor bepaalde banken 
regelmatige updates van de verrichtingen 
tijdens die dag zelf.



Uw boekhoudpakket of ERP-software wordt naadloos 
geïntegreerd met Isabel 6 en die wisselwerking biedt 
uw organisatie een grote meerwaarde. 

Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden 
van uw boekhoudpakket of ERP-software.

Win tijd door uw financiële processen te 
automatiseren.

Werk sneller en met minder fouten dankzij 
betalingsbestanden.

Gebruik CODA voor het optimaal verwerken 
van uw bankuittreksels.
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“Ik zie in één 
oogopslag – voor 
al onze rekeningen 
en filialen – of 
onze transacties 
geslaagd zijn.” 

Christine Plasmans, 
financieel directeur Mazda Logistics Europe

ISABEL 6 VERHOOGT UW EFFICIËNTIE.
Vereenvoudig uw taken.



Voer één keer uw verrichtingsgegevens in uw 
boekhouding in en stuur ze – zonder overtypen – naar 
Isabel 6 voor verdere verwerking bij de verschillende 
banken. Isabel 6 verwittigt zelf de ondertekenaars 
indien nodig.
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ISABEL 6 VERHOOGT UW EFFICIËNTIE.
Stroomlijn uw transacties.

Boekhoudpakket /
ERP-software

Betaal-
bestand 

A

Betaal-
bestand 

B

Betaal-
bestand 

C

Isabel 6

Bestand A Bank A

Bank B

Bank C

Bestand B

Bestand C



ISABEL 6 VERHOOGT UW EFFICIËNTIE.
Integreer uw rapportering.5

Isabel 6 optimaliseert de communicatie naar en 
ook ván uw banken. Verzamel de rapportbestanden 
(CODA, MT94x, CAMT) van al uw rekeningen in uw 
abonnement: hier kunt u ze elke dag downloaden en 
verwerken in de boekhouding.

Bank A

Bank B

Bank C

CODA A

CODA B

CODA C

Isabel 6

CODA A CODA B CODA C

Boekhoudpakket /
ERP-software



ISABEL 6 VERHOOGT UW EFFICIËNTIE.
Bespaar tijd en geld.6

Investeren in meer efficiëntie brengt op. 
Door geautomatiseerde processen verloopt uw 
betalingsverkeer vlotter en worden minder fouten 
gemaakt bij het invoeren en verwerken van transacties. 
Dankzij Isabel 6 is er slechts één proces voor al uw 
banken.

Meer controle
Extra overzicht betekent ook extra controle. Dankzij de 
synchronisatie tussen uw boekhouding en Isabel 6 wordt alle 
informatie nauwkeurig overgedragen, zowel intern als naar de 
banken toe. Frauduleuze manipulatie van gegevens wordt zo 
veel moeilijker.

De juiste rekening
Als u betalingen uitvoert, wilt u zeker zijn dat er voldoende 
provisie is op de opdrachtgevende rekening. Isabel 6 toont alle 
saldo’s bij uw verschillende banken.

“Ik win elke week 
kostbare werkuren.”

Béatrice Thomas, 
boekhoudafdeling TPB



ISABEL 6 VERHOOGT UW EFFICIËNTIE.

Consolideer uw financiële data.
Optimaliseer uw overzicht.
Vereenvoudig uw taken.
Stroomlijn uw transacties.
Integreer uw rapportering.
Bespaar tijd en geld.

“Wij krijgen rond 10 uur ’s morgens 
betaalopdrachten binnen die dezelfde 
dag de deur uit moeten. Isabel 6 is 
gelukkig 100% betrouwbaar.” 

Diana Tierens, 
verantwoordelijke financiële cel Kind & Gezin 

100% betrouwbaar
Het afgelopen jaar voerden 30.000 bedrijven, 
zelfstandigen, organisaties en overheden voor 
in totaal 2,6 miljard euro aan transacties uit via 
het platform. Isabel 6 wordt door de overheid 
erkend als veilige toegang voor haar applicaties, 
zoals Bizztax en Intervat.
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U bent een professional. Wij ook.

Dankzij 20 jaar ervaring 
en ruime expertise op het 
vlak van business banking 
kunnen wij Isabel 6 
perfect afstemmen op uw 
wensen en behoeften. En 
als uw organisatie groeit, 
groeien wij met u mee. 
Want we maken het u 
graag gemakkelijk.

CONTACTEER ONS.
Bespreek vrijblijvend 
alle mogelijkheden met 
onze specialisten op  
02 290 55 90.

MULTIBANKING MET ISABEL 6

Overzicht 1 helder beeld van al uw data  

Functionaliteit 1 toegang voor al uw banken

Gebruiksgemak 1 eenvoudig leerproces 

Veiligheid 1 kaart en 1 paswoord
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ONZE PARTNERS

Recreated LOGO
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Ontdek alle voordelen en functionaliteiten 
op www.isabel.eu

BETER INTERNETBANKIEREN 
DANKZIJ ISABEL 6.




