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Emiel werkt sinds 2013 bij Simac en
is verantwoordelijk voor het
aansluiten van klanten op
e-Connect, het e-invoicing platform
van Simac. In nauw overleg met de
klant is hij non-stop bezig om de
gerealiseerde oplossing(en)
maximaal neer te zetten. Daarnaast
houdt hij zich bezig met het
optimaliseren en ontwikkelen van de

oplossingen en interne processen. 

Wat is e-Invoicing? En wat is het niet?
E-invoicing is het volledig
elektronisch uitwisselen van
factuurgegevens voor zowel de
inkomende als de uitgaande
factuurstroom. Die stroom kan lopen
via papier, als PDF via de mail of
volledig elektronisch. De scanning
van papieren facturen en het
versturen van pdf-facturen vallen op
zich niet onder e-invoicing. Maar door
de factuurgegevens automatisch te
herkennen wordt het wel mogelijk om
de facturenstroom in een batch
elektronisch te verwerken en te
registreren. Dit is daarom dus wel
een onderdeel van onze e-invoicing
oplossing. Hetzelfde geldt voor de
verzending van een PDF-factuur. 
 

Waarom kiest een onderneming voor
e-Invoicing?
Er zijn meerdere redenen. Het
elektronisch uitwisselen van
factuurgegevens is kwalitatief beter
én goedkoper. Het proces verloopt
gemakkelijk en drukt de kosten
omdat handelingen automatisch
worden verricht. Ook verbetert en
versnelt het de bedrijfsprocessen. Als
onderneming ben je daarnaast
verzekerd van ontvangst; dit komt de
relatie met klant en leverancier weer
ten goede. Bovendien ben je met
deze toekomstgerichte oplossing
milieu verantwoord aan het
ondernemen omdat er geen papieren
facturen worden geprint. E-invoicing
kent dus vele voordelen!
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Wat zijn de gevolgen voor mijn
leveranciers en klanten?
E-invoicing is een efficiënte, snelle en
minder foutgevoelige methode om
factuurgegevens uit te wisselen. Dit
draagt bij aan een goede  relatie met
je klanten en leveranciers. Daarnaast
biedt het je klanten dezelfde
voordelen (kostenbesparing en
kwaliteitsverhoging). Kortom: je
wordt een aantrekkelijke partij om
zaken mee te doen.
 
Hoe bereik ik dat mijn klanten en
leveranciers ook mee gaan doen
zodat ik de gestelde doelen kan
bereiken?
In zijn algemeenheid kan je zeggen
dat dit nog deels afhankelijk is van de
markt en branche waarin je je
bevindt. Wat we zien, is dat
e-invoicing steeds bekender wordt en
dat er steeds meer partijen voor
kiezen. Hoe groter de groep, hoe
groter de voordelen! Concreet kunnen
we noemen dat we onze e-invoicing
klanten ondersteunen met ons 
onboardingsprogramma. Dit is een
programma waarbij wij, samen met
onze klant, actief diens klanten en
leveranciers informeren en
overtuigen van de voordelen die
e-invoicing beide partijen biedt.
 
Moet ik papieren facturen en PDF’s
nog handmatig blijven verwerken?
Door e-invoicing te combineren met
een traditionele scan- en herken
(OCR) oplossing kunnen ook papieren
en als PDF ontvangen facturen
worden geïntegreerd in de
elektronische stroom. Dit blijft
natuurlijk een hybride vorm van
elektronisch factureren waarvoor
meer inspanning noodzakelijk is en
waar meer kosten mee gemoeid zijn.
Het helpt echter nadrukkelijk wel om
de invoering van het proces
aanzienlijk te versnellen en te
verbeteren.
 
Hoe lang duurt de gemiddelde
implementatie van e-invoicing?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit hangt grotendeels af van hoe de
huidige processen bij onze klant zijn
ingericht en hoe snel onze klant alle
benodigde informatie beschikbaar
heeft en stelt. Indien alles mee zit,
kan een implementatie worden
afgerond binnen vier tot zes weken.
 
Hoe kan ik e-invoicing gebruiken om
mijn processen te stroomlijnen?
De sleutel is proces- en
systeemintegratie. Het elektronisch
beschikbaar hebben van alle data in
een vast formaat is hierbij sterk
bepalend. Het volledig elektronisch
hebben van al je factuurgegevens
biedt namelijk allerlei mogelijkheden
tot analyse en verbetering. Wie zijn
bijvoorbeeld uw grootste leveranciers
of klanten? Hoeveel handmatige
handelingen zijn er aan uw kant nog
nodig om een factuur te verwerken en
kunnen deze handelingen
geautomatiseerd worden? Omdat wij
ook bij andere organisaties onze
oplossingen implementeren, de
processen kennen en voortdurend
meedenken met onze klanten om
processen te optimaliseren, kunnen
we u hierin van goed advies voorzien.
 
Wat gebeurt er als het systeem het
niet doet? 
Wij werken aan de hand van een SLA,
“Service Level Agreement”, waarin
alle gemaakte afspraken worden
beschreven. En uiteraard hebben we
een support afdeling die klaar zit bij
vragen en onverhoopte storingen.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat voor klanten hebben gekozen
voor jullie e-Invoicing oplossing?
Onze e-invoicing klanten zijn niet
onder één noemer te vangen. We
hebben klanten in allerlei sectoren,
bijvoorbeeld de automotive (Bakker
Bedrijfswagens), de industrie (ROTO
Group), de reiswereld (Sundio
Group), de facilitaire dienstverlening
(ISS Facility Services) etc. Ook de
aantallen facturen die we voor onze
klanten verwerken variëren sterk, van
5000 facturen per jaar tot over de
200.000 facturen op jaarbasis.
 
Waarom zou ik kiezen voor Simac
Document Solutions?
Simac Document Solutions is al
jarenlang specialist in het verwerken
van informatiestromen, waaronder
factuurverwerking. De laatste jaren
zijn de ontwikkelingen voor
elektronisch factureren in een
stroomversnelling zijn geraakt:
traditionele middelen zijn
geïntegreerd in nieuwe producten en
oplossingen. Ook is er een
verschuiving van de verkoop van
licenties richting SaaS oplossingen,
eventueel gecombineerd met de
uitvoering van diensten (“pay per
use”) op dit vlak. Hierdoor kunnen we
precies bieden wat bij uw organisatie
past en u en uw organisatie maximaal
ontzorgen. Nu en in de toekomst!
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