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Zoomit bestaat 10 jaar en maakt zijn intrede op de B2B-markt
Brussel, 3 februari 2017 – Isabel Group viert dit jaar het tienjarig bestaan van zijn
elektronische facturatieplatform Zoomit. In het afgelopen decennium groeide het platform
uit tot een gevestigde waarde in de elektronische afhandeling van facturen voor
consumenten. Vandaag liggen ambitieuze plannen op tafel die Zoomit moeten toestaan de
stap te zetten naar elektronische facturatie voor bedrijven.
Zoomit ontstond in juni 2006, toen twee banken en vijf bedrijven de krachten bundelden. Het
platform werd ondergebracht binnen Isabel Group, de pionier in elektronisch betalingsverkeer
op grote schaal, waar het verder vorm kreeg. Na een pilootproject van zes maanden stond het
project volledig op punt, en tien jaar later is Zoomit uitgegroeid tot een gevestigde waarde in
de elektronische afhandeling van facturen.
Het succes van Zoomit kan worden afgemeten aan het nog steeds toenemende aantal
gebruikers. Recent werd de kaap van 1 miljoen actieve gebruikers per maand overschreden,
wat erop neerkomt dat ongeveer één gezin op vijf gebruik maakt van het Zoomit-platform. De
connectie met 13 banken en meer dan 100 uitgevers van facturen zorgt er bovendien voor dat
het platform vandaag garant staat voor de verwerking van 350.000 documenten per dag. Het
gaat niet alleen om facturen, maar ook om loonfiches, uitgavenstaten en belastingaangiftes.
“Veilig, gebruiksvriendelijk én een zegen voor het milieu”
Het ontwikkelen van een dergelijk platform, dat de verbinding maakt tussen het bedrijf dat de
factuur uitgeeft, de bank én de eindgebruiker, was een aanzienlijke uitdaging. “We zijn heel
trots op wat we hebben gerealiseerd, er kwam enorm veel knowhow aan te pas om dit voor
elkaar te krijgen”, stelt Johan De Meyer, CEO van Isabel Group, de oprichter en exploitant van
Zoomit. “Dankzij Zoomit kan de consument in één muisklik zijn facturen bekijken, controleren
en betalen. Dit alles gebeurt in een veilige en gebruiksvriendelijke omgeving, geïntegreerd in
het online bankieren van de deelnemende banken die bovendien gratis is voor de
consument.”
Ook het milieu vaart er wel bij; de hoeveelheid documenten die elektronisch wordt verwerkt
dankzij Zoomit, komt overeen met een jaarlijkse besparing van 276 ton papier – het equivalent
van 6.900 bomen. Daarnaast wordt jaarlijks 22 miljoen liter water bespaard, wat ongeveer
gelijk staat aan de inhoud van zes Olympische zwembaden.
Meewerken aan de uitbouw van elektronische facturatie voor bedrijven
Naast een gelegenheid om het succesvolle parcours van Zoomit te vieren, is het jubileum ook
een gepast moment om vooruit te blikken, en de toekomst voor te bereiden. Met de
ontwikkeling van een aanbod voor mobile banking werd de voorbije jaren al een belangrijke

stap in die richting gezet, en na de bevredigende resultaten op het vlak van elektronische
facturatie voor particulieren, acht Isabel Group zich nu ook klaar om met Zoomit de B2B-markt
te betreden.
Vooral op het niveau van kleine en middelgrote ondernemingen, dienen zich grote
uitdagingen aan. Deze kmo’s beschikken immers niet altijd over dezelfde middelen als grote
organisaties om te investeren in hun eigen oplossing. Bovendien werken ze vaak met externe
boekhouders, die eveneens op een efficiënte manier moeten worden geïntegreerd in het
facturatiecircuit. De recente acquisitie van CodaBox, dat gespecialiseerde diensten aanbiedt
voor de dematerialisatie van rekeninguittreksels, sociale documenten en facturen, kadert in
die strategie.
Samen met CodaBox werkt Isabel Group momenteel aan een gebruiksvriendelijke en
gebruiksklare oplossing voor dit segment van ondernemingen. “De wil is er om voor kmo’s en
hun externe boekhouders een eenvoudige toegang uit te werken die rekening houdt met hun
specifieke noden en met de belemmeringen waar zij voor staan. We beschikken over de
expertise en de infrastructuur om die ambitie waar te maken. De bouwstenen zijn aanwezig,
nu is het aan ons om een succesvol toekomst pad uit te tekenen voor Zoomit in de volgende
10 jaar, en bij te dragen aan de verdere uitbouw van elektronische facturatie voor bedrijven
in België”, besluit Johan De Meyer.
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Over Zoomit
Zoomit is een gratis dienst in Internet en Mobile Banking waarmee de consument documenten zoals
facturen, creditnota’s, uitgavenstaten, belastingaangiftes en loonbrieven snel en gemakkelijk
afhandelt. Zoomit verlost de consument van het manuele invoeren van betalingen, helpt hem om de
controle te houden en vermindert het risico op kosten wegens laattijdige betaling. Zoomit is een
gezamenlijk initiatief van de Belgische banken. Meer dan 95% van de 8 100 000 actieve Internet
Banking gebruikers hebben al gratis toegang tot Zoomit bij 13 banken. Zoomit telt elke maand meer
dan 1.000.000 actieve gebruikers. Dit betekent dat maandelijks meer dan een familie op vijf Zoomit
gebruikt. Het niet afdrukken van de 350.000 documenten die dagelijks via Zoomit aangeboden
worden vertegenwoordigt een jaarlijkse vermindering van 276 000 kg papier en meer dan
22.000.000 liter water. Zoomit is ontwikkeld door Isabel Group, een vertrouwde dienstverlener
binnen de financiële waardeketen.
Voor meer informatie over Zoomit: www.zoomit.be.

Over Isabel Group
Isabel Group werd opgericht in 1995 op initiatief van de banken – de huidige aandeelhouders – en is
uitgegroeid tot de belangrijkste aanbieder van multibancair internetbankieren voor professionele
gebruikers in België. 75.000 gebruikers en 30.000 klanten, waaronder grote bedrijven, KMO’s,
scholen, zelfstandigen en overheidsinstellingen, kiezen zo de beste producten en diensten van meer

dan 25 banken aan de beste voorwaarden. Met Isabel 6 worden jaarlijks 433 miljoen beveiligde
transacties verwerkt voor een waarde van 2.600 miljard euro.
Isabel Group is ook de drijvende kracht achter Zoomit, de gratis dienst in de Internet en Mobile
Banking van 13 banken waarmee facturen met één muisklik snel en gemakkelijk betaald worden.
Zoomit wordt maandelijks gebruikt door meer dan 1.000.000 consumenten en verwerkt dagelijks
350.000 documenten van meer dan 100 verzenders van facturen, uitgavenstaten, belastingaangiftes
en loonbrieven.
Isabel Group telt 200 experten, heeft zijn hoofdzetel in hartje Brussel en realiseerde in 2016 een
omzet van 58,7 miljoen.
Voor meer informatie: www.isabel.eu.
Isabel Group is de merknaam van Isabel NV/SA.
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