Direct Banking
Direct bankieren in Microsoft Dynamics
365 Business Central
met een real-time integratie met de
grootste Nederlandse banken.

Direct Banking stroomlĳnt
het gehele bankproces
binnen Microsoft Dynamics

Automatische integratie van banktransacties
Het standaard bankproces in Dynamics 365 Business Central wordt
uitgevoerd met het importeren van bankafschriften en het exporteren van
betaalbestanden.

365 Business Central
Met de Direct Banking extensie is dit niet langer het geval. De datauitwisseling is volledig geautomatiseerd. Dit betekent dat uw actuele
dagafschriften altĳd in Business Central aanwezig zĳn zonder dat hiervoor
extra handelingen nodig zĳn. De binnen Business Central geaccordeerde
betalingen worden direct verstuurd waarna enkel nog de betaling

Ondersteunde

geautoriseerd dient te worden.

Nederlandse banken
Direct Banking is ontwikkeld op basis van de telebankieren module binnen
Business Central. Dit betekent dat alle bestaande NL functionaliteit
ondersteund wordt. Daarnaast zĳn er functies aan Direct Banking
toegevoegd zoals:
•

Direct bankrekeningen toevoegen aan klanten en/of leveranciers
vanuit het bankboek.

•

Ondersteuning van geblokeerde afnemersrekeningen.

PSD2 & Open Banking
Voor de synchronisatie van de bankgegevens maakt Direct Banking
gebruik van een gecertificeerde PSD2 provider: Ponto, onderdeel van de
Isabel Group. Dit betekent dat alle informatieuitwisseling aan de hoogste
veiligheidsstandaarden voldoet. Het gehele proces voldoet aan de
richtlĳnen van zowel de Europese als nationale banken.
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Direct Banking
Veilig bankieren vanuit Microsoft Dynamics 365
Business Central

Waarom Direct Banking?

Waarom Ponto?

•

Altĳd up-to-date bankdata in Business Central, geen

•

PSD2 gecertificeerd.

bestanden meer nodig.

•

Toonaangevend financieel dienstverlener.

Wordt automatisch uitgebreid naarmate er meer

•

Voldoet aan alle veiligheidseisen en wetgeving.

diensten worden gedigitaliseerd door banken.

•

Altĳd up to date met bankkoppelingen.

Functioneert binnen de NL lokalisatie in Business

•

Zowel Nederlandse banken als buitenlandse banken.

Central. (Telebankieren module)

•

Eindgebruiker heeft geen aanvullende ICT infrastructuur

•
•
•

Eenvoudige installatie en werkt on-premises en als
SaaS.

•

nodig.
•

Met de nieuwe open banking structuur en PSD2

Geen operationeel gebruik internet bankieren meer

wetgeving in de EU zullen in de toekomst meer en meer

nodig. Alle relevante data altĳd up to date in

bankdiensten gedigitaliseerd worden.

Business Central.

Meer informatie nodig?
Contact sales@idyn.nl of bezoek www.idyn.nl

