Facturen, documenten, formulieren: Simac Datacollect zet de papieren bestanden die
in een organisatie circuleren moeiteloos over naar digitale bestanden en zorgt er met
de Simac Purchase to Pay-oplossing voor dat ze efficiënt geordend en verwerkt
kunnen worden. Peter Bouwmans (51), directeur: ”We zijn al ruim 25 jaar actief met
data capture-oplossingen en er komen steeds meer toepassingen bij.”
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persoonlijk
voor iedereen

H

et scannen, herkennen en
verwerken van formulieren, ofwel data capture, is
één activiteit van Simac Datacollect.
Bouwmans: “Of het nu gaat om
formulieren waarvan de gegevens
herkend moeten worden, of om personeels- en leerlingendossiers, bestelaanvragen, inkooporders of goederenontvangst, wij zorgen ervoor dat
dit allemaal digitaal te ordenen en te
verwerken is.”
Simac Datacollect mag onder andere
Cito tot haar klanten rekenen.
Cito scant en verwerkt ieder jaar
alle Citotoetsformulieren met de
data capture-oplossing van Simac
Datacollect. “Maar ook ziekenhuizen,
onderwijsinstellingen, werving &
selectiebureaus en de psychologiebranche maken gebruik van onze
scan- en herkenoplossingen.”

KOSTENBESPARING
Een andere groeiende activiteit van
Simac Datacollect is het digitaal verwerken van inkomende facturen met
de Simac Purchase to Pay-oplossing,
die is opgebouwd uit verschillende
modules en is gebaseerd op software
van de Zweedse fabrikant Palette.
Simac Purchase to Pay is een totaaloplossing. Dit betekent dat zowel de
inkooporder, de contracten en de
daarbij horende facturen volledig
geautomatiseerd verwerkt kunnen
worden. Bouwmans: “ Van een papieren factuur is regelmatig niet duidelijk waar in de organisatie en in welk
stadium deze zich bevindt en wie er
mee bezig is. Kortom, je hebt geen
overzicht. Simac.Invoice draagt zorg
voor de digitalisering en verwerking
van de facturen, dat scheelt enorm
in tijd omdat de handmatige hande-

lingen gereduceerd worden. Onze
oplossing verkort de doorlooptijd
soms wel tot 80 procent. Bovendien
kun je heel snel zien wat je financiële
verplichtingen zijn of waar het niet
goed loopt. En dus snel ingrijpen als
dat nodig is. Financieel levert deze
oplossing uiteindelijk een kostenbesparing op van minimaal tussen
de 25 en 50 procent. Daar draagt de
digitale archivering ook aan bij, want
die is niet alleen ruimte- maar ook
kostenbesparend.”
Vanaf het moment dat een factuur
binnenkomt bij de postkamer tot
aan de boekhouder is de verwerking automatisch. Bouwmans:
“Vanzelfsprekend is Simac.Invoice te
koppelen aan het financiële systeem
waar de organisatie al mee werkt.
Veranderen de wensen in de toekomst, dan kan er moeiteloos een

module aan toegevoegd worden. Wij
hebben onder andere Simac.Contract
waarmee het ongemerkt automatisch
verlengen van een contract tot het
verleden behoort. Deze oplossing
waarschuwt tijdig wanneer de termijn van een contract eindigt. En met
de Simac.-eInvoicemodule kan een
organisatie moeiteloos overschakelen
naar het elektronisch ontvangen van
facturen.”
De Simac Purchase to Pay-oplossing
levert de klant ook andere voordelen
op, aldus Bouwmans. “Inrichting
naar wens, uitgebreide duidelijke
managementrapportages, inzicht in
de financiële verplichtingen, één centraal digitaal archief en de workflow
volledig naar wens: flexibel of vast.
Het is dan ook een verantwoorde
investering die zich gemiddeld binnen een half tot anderhalf jaar terugverdient.”

TRAJECT

Technische kennis is de basis, maar
het begrijpen van de bedrijfsprocessen bij organisaties is de grote
kracht van Simac Datacollect. En dat
geldt ook voor de mensgerichtheid.
Bouwmans: “Onze pay off is niet voor
niets ‘Persoonlijk voor iedereen’. Wij
hebben bezieling voor ons vak, niet
alleen vakinhoudelijk, want daarmee
alleen red je het niet. Hoe goed je
systemen ook zijn, uiteindelijk draait
het altijd om mensen. Onze professionals zijn mensen die niet hoog van
de toren blazen, maar in de praktijk
laten zien dat onze oplossing toegevoegde waarde heeft. De insteek is
altijd om de klant te ‘ontzorgen’. Dat
realiseren we door onze persoonlijke
werkwijze. We zijn nauw betrokken bij onze klanten en weten wat
ze bezighoudt. Wij gaan er ook erg
ver in om het de klant ‘naar de zin te
maken’.”
Klopt de klant bij Simac Datacollect
aan dan is de eerste stap in het ontzorgen een face-to-facegesprek. “We
luisteren goed naar wat de klant wil
en kijken zorgvuldig naar de specifieke situatie. Op die manier verzamelen we essentiële informatie. We
snijden de Purchase to Pay-oplossing
vervolgens op maat, dat kan vanwege
de moduleopbouw, en dat tonen we
onze relaties. Met de opmerkingen
en vragen die tijdens een workshop
naar voren komen gaan we verder
verfijnen totdat er uiteindelijk een
optimaal passende totaaloplossing

is. Klanten waarderen het altijd bijzonder dat we op deze manier met ze
meedenken.”
De toekomst ziet Bouwmans dan
ook zonnig tegemoet. “Wij hebben
niet een enorme expansiedrift maar
willen graag op een verantwoorde
manier verder groeien. Wij willen de
beste partner zijn in digitale verwerking van documenten en de daaraan
gerelateerde processen.” ●
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Iedere factuur krijgt in de Purchase
to Pay-oplossing automatisch een
coderingsvoorstel voor deze bij
de administratie terechtkomt.
Bouwmans: “Per gebruiker kunnen
ook rechten worden toegewezen.
Bijvoorbeeld of een gebruiker de
goedkeuringsworkflow mag veranderen, of hij de facturen in mag zien van
een categorie of kostenplaats of juist
niet, et cetera. Na iedere stap komt de
factuur verder in de workflow tot aan
de uiteindelijke betaling. De oplossing
is SOx-compliant, de organisatie weet
wie welke facturen wanneer heeft
bewerkt of goedgekeurd. En het is
proactief. Een gebruiker krijgt automatisch een signaal als er wat ‘op zijn
bordje’ ligt.”
Naast dat een organisatie bovenstaande oplossing kan kopen, wordt
deze ook aangeboden in een ASPvariant.“Dit betekent dat de klant dan
gebruikmaakt van de dienst facturenservice. Klanten of bedrijven scannen
hun facturen, deze worden door ons
gecontroleerd, gecorrigeerd en vervolgens beschikbaar gesteld in een webgebaseerde oplossing, zodat de klant
er verder mee aan het werk kan.”

MENSGERICHT

OVER SIMAC
DATACOLLECT
Simac Datacollect is een onderdeel van Simac Techniek, een
beursgenoteerde onderneming.
Simac Datacollect levert, implementeert en beheert al ruim
25 jaar met succes totaaloplossingen voor papieren en digitale
documentautomatisering. Simac
Datacollect is werkzaam voor
instellingen en bedrijven in het
onderwijs, de zorg, handel en
industrie, overheden en financiele instellingen en is gevestigd
in Ede. Er werken circa twintig
mensen.
www.simac.com

