
 

 

Invoice Insights Plus en Billing Manager Pro beschikbaar voor alle klanten van de VO-
raamcontracten telecommunicatie met Proximus 

 

Gezien er voor de online facturatierapportering onduidelijkheid was over welke versie er toegekend 
zou worden aan de klanten, hierbij een overzicht van wat er aangeboden wordt door de 
dienstverlener Proximus. 

Hiervoor zal geen abonnementsgeld worden aangerekend voor deze normaliter betalende online 
producten.  

Mobiele telefonie en datacommunicatie (perceel 2) 

Voor alle klanten van de raamovereenkomst perceel 2 wordt de toegang tot het Invoice Insights Plus 
platform aangeboden zonder meerkost. Met deze versie kan men bv. factuurdetails exporteren naar 
.CSV of Excel bestanden om nadien factuuranalyse te kunnen doen.  

Hoe moet je de Invoice Insights Plus gebruiken: 

- PDF-handleiding (wordt later beschikbaar gesteld) 
- Er is een online help functie binnen de Invoice Insights pagina 
- Een extra handleiding over hoe je eenvoudig een Excel of CSV-bestand kan aanmaken van je 

details kan je vinden in deze YouTube video Webinar: 
https://www.youtube.com/watch?v=SMYpADGwU8I&t=1266s  

Je kan de toegang tot de Invoice Insights Plus versie aanvragen bij je CSO mobiel. Bij toetreding wordt 
dit automatisch geactiveerd. 

Vaste telefonie en datacommunicatie (perceel 1) 

Daarnaast wordt aan alle klanten van de raamovereenkomst perceel 1 de toegang tot het Billing 
Manager Pro platform kosteloos aangeboden om een volledig detail te bekomen van 
lijnen/abonnementen en gesprekken.  

Hoe moet je de Billing Manager Pro gebruiken: 

- Zie de PDF-handleiding over hoe je eenvoudig een Excel of CSV-bestand kan aanmaken van je 
details 

Op deze manier is het mogelijk dat de Klant zowel zijn vaste als mobiele factuurdetails online kan 
raadplegen en kan bewaren als een rapport dat leesbaar / importeerbaar is in Excel en dezelfde 
informatie bevat als een (kosteloze) papieren detailfactuur. 

 

Je kan de toegang tot de Billing Manager Pro versie aanvragen bij je CSO fix. Bij toetreding wordt dit 
automatisch geactiveerd. 
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