Case study

Verum factuurverwerking geautomatiseerd

Verum

is

een

samenwerkingsorganisatie

in

de

metaalnijverheid waarbij 140 organisaties als lid zijn
aangesloten. Leden kunnen via Verum onder meer
gebruiksgoederen en diensten betrekken van 125 verschillende leveranciers. De facturering en
betaling lopen via Verum. In het kader van deze dienst, krijgt Verum per dag circa 500 facturen te
verwerken. De facturen moeten worden geregistreerd in UNIT4 Agresso-Wholesale.

Het totale proces nam iedere dag ongeveer 13 manuren in beslag. Daar kwam het archiveren van de
facturen nog bij. Verum vond de belasting op de administratieve organisatie te hoog, zeker gezien de
verwachting dat het aantal te verwerken facturen zou gaan toenemen.

Om hier verandering in aan te brengen, implementeerde Expansion het systeem VeDIS, een
combinatie van de standaard applicaties TELEform en Xtendis.

Automatische factuurherkenning
Binnenkomende facturen worden nu met behulp van een scanner ingelezen en vervolgens
softwarematig herkend. Hierbij wordt van uiterst geavanceerde herkenningstechnieken gebruik
gemaakt.

Nadat de software heeft bepaald van welke leverancier een factuur afkomstig is, worden de
factuurgegevens automatisch afgelezen. Indien nodig kunnen medewerkers van Verum handmatig
correcties aanbrengen of gegevens aanvullen.

Alle afgelezen gegevens worden vervolgens door VeDIS aangeboden aan UNIT4 Agresso-Wholesale.
Parallel hieraan worden de facturen, voorzien van een aantal gegevens die als zoeksleutel kunnen
dienen, digitaal gearchiveerd in Xtendis. Hiermee gaat dus geen enkele handmatige handeling meer
gepaard. Gebruikers kunnen de facturen met behulp van de zoekkenmerken zoeken, raadplegen en
uitdraaien.
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De voordelen van digitale factuurverwerking met Xtendis
Na een uitgebreide testperiode is VeDIS in gebruik genomen. De resultaten zijn indrukwekkend:
•

De doorlooptijd voor het verwerken van de facturen is teruggelopen van 13 uur naar 3 uur per
dag! Een groot deel van de factuurgegevens wordt automatisch afgelezen.

•

Het archiveren van facturen kost helemaal geen tijd meer.

•

Ook met het zoeken van facturen is geen tijd meer gemoeid.

•

De facturen zijn nu beschermd tegen calamiteiten als brand- en waterschade.

Naast het verwerken en archiveren van de facturen, speelt VeDIS ook een cruciale rol in de distributie
van de facturen naar de leden. Werden de documenten in het verleden per post verstuurd, daar
kunnen ze nu vanuit VeDIS per e-mail digitaal verzonden worden.
Voor ieder lid worden de voorkeuren bijgehouden: wil de organisatie de facturen op papier of per email ontvangen en met welke frequentie? Kortom, de leden kunnen beter bediend worden, terwijl de
medewerkers van Verum zich nog tijd besparen ook!
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