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ontvangt u op papier?
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Van papier naar digitaal
Papieren documentprocessen hebben decennialang 
de toon gevoerd binnen organisaties. In deze 
papierintensiviteit is echter een daling zichtbaar. Waar in 
2012 (Benchmark automatisering Accounts Payable 2012) 
meer dan de helft van de Microsoft AX en NAV gebruikers 
de binnenkomende facturen voornamelijk op papier 
ontving, is deze verhouding in 2015 duidelijk veranderd:

Als wij uiteenzetten op welke wijze organisaties de 
inkomende facturen digitaal ontvangen, valt direct op 
dat pdf-facturen nog steeds populair zijn: maar liefst 
98% van de respondenten ontvangt pdf-facturen.

Opvallende resultaten

Het gebruik van geautomatiseerde workflows  
voor goedkeuring van facturen kent een grote 
stijging ten opzichte van 2012.

Bijna 60% van de respondenten voorziet  
verbeterpunten binnen de organisatie op het 
gebied van scanning & OCR.

Inkomende facturen worden nog altijd het meest 
ontvangen als pdf-bestand per e-mail.

Figuur 2: Op welke wijze ontvang u facturen digitaal?  
(meerdere antwoorden  mogelijk)

In 2012 heeft Lexmark de huidige mate van automatisering onderzocht 
bij 101 organisaties die voornamelijk gebruikmaken van Microsoft 
Dynamics NAV en AX voor hun financiële boekhouding. In 2015 
is hetzelfde onderzoek nogmaals uitgevoerd, ditmaal onder 122 
organisaties. De resultaten tonen aan dat digitalisering aanzienlijk 
hoog op de agenda staat. 



Figuur 3: Kunt u aangeven op welk gebied uw organisatie 
voornemens heeft wijzigingen door te voeren in de werkwijze van 
de crediteurenadministratie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Figuur 4: Maakt uw organisatie gebruik van scanning en OCR 
(automatisch lezen van factuurinformatie) voor het verwerken  
van papieren facturen?

Figuur 5: Op welke wijze worden facturen “gematcht” 
met de gegevens in uw ERP systeem?  (inkooporders, 
factuurregels, goederen)

39% van de respondenten geeft aan plannen te hebben 
om de werkwijze van de crediteurenadministratie te 
herzien. Uit de resultaten blijkt dat het hier voornamelijk 
om organisaties gaat met een relatief hoge stroom 
aan inkomende papieren documenten. Meer dan de 
helft van de organisaties die veranderingen voorzien 
geven aan deze wijzigingen binnen één jaar te willen 
doorvoeren.

Opvallend is dat de gebieden waar organisaties 
van plan zijn wijzigingen door te voeren nauwelijks 
veranderd zijn ten opzichte van de benchmark uit 2012: 
‘scanning en OCR’ blijft het grootste aandachtspunt.

Scanning en OCR
Oplossingen voor elektronische factuurverwerking 
stellen organisaties in staat het totale proces van  
ontvangst tot en met betaling te versnellen. 
Factuurgegevens worden bij scanning en OCR 
oplossingen automatisch herkend, uitgelezen en 
doorgezet naar het financiële systeem. Binnen NAV  
en AX blijkt uit figuur 4 dat een meerderheid geen 
gebruik maakt van scanning en OCR .

Van de respondenten die aangeven geen oplossing 
voor scanning en OCR te gebruiken, geeft 92% aan 
alles handmatig in het ERP-systeem in te voeren. Van 
de respondenten die aangeven gebruik te maken van 
scanning en OCR bewaart 35% van de respondenten 
de facturen in een papieren archief. Een digitaal archief 
kan hier nog meer efficiëntie bieden. 

Matching en Workflow
Omdat veel facturen gerelateerd zijn aan een 
inkooporder, is het wenselijk om de facturen te kunnen 
matchen met de daarbij behorende inkooporder en 
goederenontvangst. Wanneer een factuur gerelateerd 
is aan een inkooporder wordt 62% hiervan vooraf al  
vastgelegd in het financiële systeem, Microsoft 
Dynamics AX/NAV. Toch toont figuur 5 aan dat 70%  
van bedrijven nog geen gebruik maakt van de 
automatisering hiervan en dit proces nog handmatig 
uitvoert. Ten opzichte van de benchmark uit 2012 zien 
we een lichte groei in het gebruik van automatische 
workflows.

Zowel facturen gerelateerd aan een purchase order  
als kostenfacturen worden een organisatie 
ingestuurd. Ten opzichte van 2012 is het gebruik 
van een geautomatiseerde workflow voor het 
goedkeuringsproces gestegen, een meerderheid van 
de respondenten maakt er echter nog geen gebruik 
van (zie figuur 6). Een handmatig goedkeuringsproces 
kan resulteren in het zoekraken van facturen en te late 
betalingen. 
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Figuur 6: Maakt uw organisatie gebruik van een geautomatiseerde 
workflow voor het goedkeuringsproces?

Doorlooptijden
Gemiddeld duurt het 6,5 dag om een factuur klaar te 
maken voor betaling. Vervolgens heeft een organisatie 
gemiddeld 25 dagen nodig om de factuur te betalen. 
Figuur 7 toont aan dat betalingen nog niet altijd 
binnen de gestelde betalingstermijnen gerealiseerd 
kunnen worden waardoor de organisatie ook 
betalingskortingen mis kan lopen.

Geavanceerde oplossingen combineren scanning 
en herkenning met matching en workflow om 
het factuurverwerkingsproces te optimaliseren. 
Deze workflowoplossingen stellen crediteuren-
administraties in staat vast te leggen op welke wijze 
verschillende type facturen dienen te worden verwerkt. 
Budgethouders en andere goedkeurders ontvangen een 
notificatie per e-mail met het bericht dat er facturen 
goedgekeurd dienen te worden. De oplossingen 
kennen herinneringen, vervanging bij afwezigheid en 
escalatieprocedures om te zorgen dat de facturen altijd 
snel kunnen worden verwerkt.

Figuur 7:  Welk percentage van uw facturen wordt betaald binnen 
de gestelde betaaltermijn?

Microsoft Dynamics AX/NAV  
en automatische factuurverwerking
ConQuaestor en Itho Daalderop, bedrijven in 
verschillende branches. Beiden zagen belang in 
optimalisatie van het factuurverwerkingsproces en 
kozen voor automatisering van de inkomende facturen 
en hiermee voor flexibiliteit, efficiëntie en overzicht.

Itho Daalderop is een producent en distributeur van 
verwarming-, tapwater-, ventilatie- en regeltechniek en 
is verdeeld in drie businessunits: Nieuwbouw, Renovatie 
en Installatie & Groothandel.

Itho Daalderop koos ervoor haar jaarlijkse stroom van 
20.000 inkomende facturen te gaan automatiseren 
met ReadSoft Online inclusief een geautomatiseerde 
workflow. Er is gekozen voor ReadSoft voor de 
flexibiliteit, de goede koppeling met Microsoft Dynamics 
AX en de veiligheidsgarantie van het systeem.

ConQuaestor is een adviesorganisatie die zich richt 
op het oplossen van thema’s op de agenda van de 
CFO. Consultants en interim managers bieden concrete 
oplossingen in finance en management voor de publieke 
en private sector.

Ook voor ConQuaestor heeft de integratie in het ERP-
systeem een grote rol gespeeld bij het maken van de 
keuze voor een oplossing voor factuurautomatisering. 
Het zoekraken van facturen is verleden tijd, omdat deze 
digitaal en eenvoudig terug te vinden zijn. Eenvoudig, 
innovatief en klantvriendelijk wordt de oplossing van 
ReadSoft door de gebruikers bij ConQuaestor genoemd.
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Over Lexmark
Lexmark is een toonaangevende en wereldwijde leverancier van softwareoplossingen 
voor documentautomatisering. 

Lexmark werkt samen met gecertificeerde business  partners voor het leveren van 
bewezen automatiseringsoplossingen voor verschillende documentsprocessen. 
Dankzij ons wereldwijde netwerk van reseller- en integratiepartners kunnen wij 
overal ter wereld de juiste oplossing leveren in combinatie met lokale competentie en 
expertise. Zowel Lexmark als haar partners zijn Microsoft Gold Certified Partners.

Tot slot willen wij alle mensen bedanken die hebben deelgenomen aan 
het onderzoek. Voor iedere deelname hebben wij 10 euro gedoneerd 
aan SOS Kinderdorpen. 
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