Met het innovatieve ‘On Demand Financing’ zet
iController de eerste stap richting een AIgedreven cashflow forecasting
Gent, 4 juni 2020 –iController integreert als eerste On Demand Financing in zijn
software, een ontwikkeling van KBC om op een flexibele manier facturen voor
te financieren. Via het innoverende “On Demand Financing” verkoopt een
bedrijf een openstaande factuur aan een tussenpersoon of ‘factor’. Zo hebben
bedrijven meteen werkkapitaal beschikbaar en hoeven ze niet te wachten tot
hun klant de factuur betaalt. Het betreft een primeur in België, waar een
soortgelijk systeem nog niet bestaat in de markt. Het nieuwe On Demand
Financing kadert in een bredere toekomstvisie rond AI-gedreven cashflow
forecasting, die iController later dit jaar zal uitrollen.

Werkkapitaal is erg belangrijk voor de goede werking van een bedrijf. In de huidige
context van de coronacrisis, neemt het belang van werkkapitaal alleen maar toe en is
het essentieel voor bedrijven om de crisis te overleven. Samen met iController, een
Belgisch softwarebedrijf gespecialiseerd in credit management, lanceert KBC als
eerste in België On Demand Financing. Daarmee kunnen bedrijven voor het eerst
individuele facturen verkopen met één klik. Met de integratie van On Demand
Financing zet iController een eerste stap richting zijn einddoel: cashflow forecasting
met geïmplementeerde AI-risicoanalyse.
On Demand Financing in een notendop
On Demand Financing (of factoring op maat) is een flexibele manier om de facturen
van klanten te voorfinancieren. Voorfinanciering houdt in dat bedrijven een
openstaande factuur verkopen aan een tussenpersoon of ‘factor’. Zo hebben
bedrijven meteen geld ter beschikking om hun leveranciers te betalen en hoeven ze
niet te wachten op de betalingen van klanten.
Traditionele factoring houdt in dat bedrijven een overeenkomst sluiten voor al hun
facturen. Dat is niet voor elk bedrijf een noodzaak. On Demand Financing laat toe
om individuele facturen te verkopen. Zo kunnen bedrijven zelf beslissen welke
openstaande facturen ze graag laten voorfinancieren, en welke ze zelf willen innen.
On Demand Financing zit vervat in de credit management-software van iController
en werkt met een simpele muisklik op de bewuste factuur.
Het idee van KBC om af te wijken van het klassieke factoringproces en On Demand
Financing te ontwikkelen, past perfect in de kerngedachte die iController drijft en de
bredere toekomststrategie die het bedrijf voor ogen heeft. Zijn doel is namelijk om
bedrijven te helpen bij het efficiënter en overzichtelijker maken van hun credit
management-proces, zodat openstaande facturen sneller geïnd kunnen worden en
er meer werkkapitaal beschikbaar is om de groei van de onderneming te
ondersteunen. Dat doel wil iController bereiken met een combinatie van cashflow
forecasting en een geïmplementeerde AI-risicoanalyse. Het was dan ook een
logische keuze om samen met KBC dit product te ontwikkelen, te integreren op naar
de markt te brengen.

iController’s toekomstvisie
Peter Janssens, CEO van iController, legt uit: “De toekomst van credit
management ligt in een intelligente cashflow forecasting. Door een naadloze
samenwerking tussen mensen en AI wordt het binnenkomend- en uitgaand bedrag
optimaal voorspeld en kunnen bedrijven eventuele tekorten opvangen. Dat kan
bijvoorbeeld via On Demand Financing.”
Cashflow forecasting gebeurt vandaag op basis van statistieken. Die voorspellen
wanneer een klant zal betalen en waar de potentiële risico’s zitten. De mogelijkheden
van deze methode zijn echter beperkt, waardoor er niet met alle parameters rekening
gehouden kan worden.
Het gebruik van artificiële intelligentie bij cashflow forecasting maakt het mogelijk om
een veel bredere waaier aan factoren mee te nemen in de berekening. Enkele
voorbeelden zijn de credit controller die de factuur opvolgt, de periode waarin de
factuur opgesteld werd en terugkerende patronen, zoals een klant die steeds betaalt
na een persoonlijk telefoongesprek met de credit controller. Bovendien is artificiële
intelligentie ook in staat om bij te leren, waardoor de analyse steeds accurater wordt
en met meer factoren rekening kan houden.
“Met On Demand Financing zetten we de standaard en nemen we de eerste horde in
de richting van een AI-gedreven cashflow forecasting. De volgende stap is het
optimaliseren van de AI-risicoanalyse, die later dit jaar zal verschijnen. Zo willen we
bedrijven helpen om betere beslissingen te nemen op het vlak van risicobeheer en
een betere cashpositie te verkrijgen”, aldus Peter Janssens.

Over iController
iController is een sterk groeiende Belgische scale-up. Het bedrijf biedt een geavanceerd all-in-one
platform voor credit management, risicobeheer en support. iController werd in 2007 opgericht met als
doel intelligente oplossingen te bieden voor credit management. De software laat toe om debiteuren
efficiënt te beheren en alle nodige vervolgacties voor facturen te automatiseren in een
gebruiksvriendelijke applicatie. Gebruikers (gaande van credit managers tot supervisors en CFO’s) zien
alle cruciale informatie en communicatie in real time op één centrale plek in de cloud. Zo kunnen ze
sneller facturen innen en krijgen ze de volledige controle over hun cashflow management. Aangedreven
door AI, geeft iController aanbevelingen voor kredietrisico, betalingsgedrag en volgende stappen op
basis van het gedrag van de gebruiker en de klant om op die manier de werkdruk te verlagen. Onder
meer LeasePlan International, Securitas, CDK Global, FleuraMetz, Volvo, Mercedes-Benz en BMW
maken gebruik van de software van iController. Het bedrijf heeft een kantoor in Gent (hoofdzetel) en
Amsterdam. In 2020 opent iController een derde kantoor in Londen.
Meer informatie: https://icontroller.org/

