
Uitnodiging
Kennissessie purchase-to-pay / e-invoicing

 
Kennissessie
 

Geïnteresseerd in alle trends en
ontwikkelingen op het gebied van
purchase-to-pay en e-invoicing? Wat
zijn de ontwikkelingen in de markt en
wat zijn de ervaringen van
gebruikers? Wij vertellen u van alles
en meer tijdens onze kennissessie op
9 juni!

Hierbij nodigen wij u graag uit voor
een speciale kennissessie over
Purchase-to-pay en E-invoicing.  
 
Datum                 
donderdag 9 juni
 
Tijd                       
van 09.30 uur tot 13.30 uur
 
Plaats                  
Ampèrestraat 36 in Ede  

Lees verder voor het gehele
programma.
 
U kunt aanmelden tot uiterlijk 1 juni.
 
Wij hopen u graag te mogen
ontvangen op 9 juni!



www.simac.com

 
 
 
 
Programma
 
09.30 – 10.00                   
Inloop met een kop koffie.
Het programma start om 10.00 uur.
 
10.00 – 10.30                   
Onze purchase-to-pay specialist
neemt u mee door de software en laat
de vele voordelen van de oplossing
zien.
 
Met de purchase-to-pay oplossing
van Simac kiest u voor een uitgebreid
systeem dat het proces van aankoop
verbindt met dat van betaling én uw
organisatie meer financiële
flexibiliteit biedt. U kiest voor een
deel- of totaaloplossing afhankelijk
van uw behoefte.
 
10.30 – 11.00                  
Gastspreker Friso de Jong (bekend
van platform Elfa) vertelt u
over ontwikkelingen in de markt met
betrekking tot e-invoicing.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘’Na mijn studie Internationaal Recht
in Groningen heb ik als ICT jurist en
IE/ICT advocaat gewerkt. Vervolgens
ben ik me gaan richten op het
promoten van elektronisch factureren
en factuurautomatisering. Mijn
onafhankelijke visie, pragmatische
aanpak, hands-on mentaliteit en
opleiding heeft geleid tot vele
initiatieven, activiteiten en
instrumenten.’’
 
11.00 – 11.30                   
Onze e-invoicing specialist vertelt u
over het e-invoicing platform van
Simac Document Solutions voor zowel
de inkomende als uitgaande
facturenstroom.
 
‘’Dit platform zorgt ervoor dat alle
facturen, ongeacht hoe u deze
ontvangt, op eenzelfde wijze bij u
worden aangeleverd, volledig
elektronisch. Simac Document
Solutions realiseert een naadloze
koppeling met uw ERP-systeem
waardoor u alle elektronische
facturen kunt ontvangen.’’
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 – 12.00                  
We sluiten de ochtend af met de
bevindingen van een klant
 
12.00 – 13.00                    
Lunchen
                                              
Tijdens de lunch is er voldoende tijd
om met elkaar te discussiëren ook
zijn alle specialisten aanwezig zodat
u de nodige vragen kunt stellen.

Simac Document Solutions houdt zich
ruim al 30 jaar bezig met
documentverwerking in de breedste
zin van het woord. Zo bieden wij
oplossingen voor formulier-
verwerking, document management
maar ook voor gehele outsourcing
van het purchase-to-pay proces en
e-invoicing. Wij zijn actief in
verschillende branches van de zorg-
en de onderwijssector tot de
automotive- en industrie sector. Voor
elke organisatie hebben wij een
passende oplossing. 

 Kennis is macht,
kennis delen is kracht

Simac Document Solutions
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