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“Een oplossing zonder toeters en bellen, maar
alles wat we nodig hebben, is er en doet het!”
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Nuac Accountants & Adviseurs  over
de capture oplossing die zij
gebruiken van Simac Document
Solutions. Lees meer over hoe de
zoektocht van Nuac uitkwam bij
Simac Document Solutions.
 
Kees Havelaar slaakt een lichte zucht
voordat hij vertelt waarom Nuac
actief op zoek ging naar een
oplossing voor factuurverwerking:
“Het was echt een hele zoektocht!  

"We hadden namelijk al een
oplossing van een andere leverancier,
maar daar was ik helemaal niet
tevreden over. We hadden telkens
weer storingen en problemen. Op een
gegeven moment was de maat vol en
ben ik online uitgebreid op zoek
gegaan naar een andere oplossing en
een andere leverancier. Maar zo
eenvoudig bleek het nog niet te zijn
om een passende oplossing te vinden
die kon koppelen met Afas én onze
mailboxen met facturen kon uitlezen.
Naar aanleiding van deze oriëntatie
op internet heb ik een aantal partijen,
waar onder Simac, uitgenodigd voor
een gesprek en demo. Direct na het
gesprek met Simac had ik al een goed
gevoel, zo van “dit zou de partij die ik
zoek wel eens kunnen zijn!”.

Na de demo’s hebben we uiteindelijk
door twee partijen een offerte laten
opmaken maar de andere partij was
zo duur, die viel toen eigenlijk gelijk
af. Terwijl Simac ons juist tegemoet
kwam met de mogelijkheid om de
software te “huren”. We hebben op
deze wijze geen grote uitgave en
kunnen de kosten over een periode
van drie jaar verdelen. Ook de
vervolggesprekken met Simac
verliepen vlot en twee maanden na de
eerste contacten waren we eruit. Nog
geen twee weken later waren we zelfs
al live!”



www.simac.com

Nuac optimaliseert zelf de
dataherkenning 
Nuac Accountants & Adviseurs
verwerkt inmiddels met behulp van
de oplossing van Simac “OpenText
Capture Center “duizenden facturen
per jaar. Bij deze oplossing wordt
zowel gebruik gemaakt van free form
(“rule-based”) herkenning als van de
mogelijkheid om herkenning te
optimaliseren door het systeem te
trainen; hierdoor worden steeds meer
facturen volledig en automatisch
herkend. De bij deze klant betrokken
Business Development Manager, Fred
van Nes, licht toe dat juist dat laatste
voor Nuac interessant was: “Onze
oplossing biedt namelijk een zeer
goede herkenning zonder dat Nuac
voor alle crediteuren templates hoeft
aan te maken. Daarnaast biedt het de
eindgebruikers de mogelijkheid om
die herkenning zelf verder te
optimaliseren.“ 
 
 Tijdsbesparing maakt voor Nuac het
grote verschil 
“Welk verschil de oplossing maakt?”
Over die vraag hoeft Kees Havelaar
geen seconde na te denken: “Het
gemak en de eenvoud! Het werkt! Een
oplossing zonder toeters en bellen,
maar alles wat we nodig hebben, is er
en doet het!” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de samenwerking met Fred van
Nes (Business Development
Manager, red.) en Roland Duursma
(consultant, red.) was heel plezierig.
Er is nu nog helaas geen generieke
oplossing om ook verkoopfacturen
met deze oplossing te verwerken
maar binnenkort gaan we in gesprek
om te bekijken of we ook daar samen
stappen in kunnen zetten. En
natuurlijk bespaart deze oplossing
kosten maar omdat we al eerder een
oplossing hadden, hadden we die
slag eigenlijk dus al gemaakt. Het
voordeel nu zit voor ons nu vooral in
tijd, iedere keer die problemen en
storingen met bijbehorende
ergernissen, dat is nu verleden tijd!
Ja, samengevat zijn we met deze
oplossing eindelijk wel tevreden!”
 
Naadloze koppeling met Afas Profit
Om probleemloos alle mailboxen van
Nuac uit te lezen, is de al eerder door
Simac Document Solutions zelf
ontwikkelde gebruiksvriendelijke
e-Invoice Datacollector ingezet.
Gecombineerd met het door Simac
gerealiseerde maatwerk voor
OpenText Capture Center profiteert
Nuac nu van de voordelen van een
naadloze uitwisseling van de data
tussen OpenText Capture Center en
Afas Profit.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 6 stappen alle facturen binnen Afas
verwerken
1. Klanten van Nuac (scannen en)

sturen facturen naar de
emailadressen van Nuac.

2. De mailboxen van Nuac worden
uitgelezen met de e-Invoice
Datacollector van Simac.

3. Nuac scant zelf de facturen die
klanten rechtstreeks naar Nuac
(laten)sturen.

4. OpenText Capture Center verwerkt
de facturen naar een leesbaar
formaat van Afas Profit.

5. Deze bestanden worden
automatisch doorgezet naar een
fileshare.

6. Vanuit Afas Profit worden de
facturen die door OpenText
Capture Center zijn klaargezet
naar de juiste administratie binnen
Afas geïmporteerd.

 
 De e-Invoice Datacollector 
De e-Invoice Datacollector is een door
Simac ontwikkelde oplossing die
bestanden van allerlei formaten, die
via e-mail worden toegestuurd,
automatisch verzamelt. Deze
bestanden worden vervolgens
klaargezet voor verdere verwerking.
De mailfunctie maakt papieren
documentverwerking en scanning
daardoor overbodig. De e-Invoice
Datacollector kan geheel zelfstandig
worden toegepast en is met vele
oplossingen te combineren. Het
pakket biedt een brede
ondersteuning voor diverse
e-mailomgevingen.

Nuac Accountants & Adviseurs biedt,
opererend vanuit de kantoren in
Giessen en Amersfoort, haar diensten
aan op meerdere terreinen: fiscaal,
bedrijfseconomisch,
financieel/administratief als ook op
accountancy gebied. De focus ligt
daarbij op het midden en kleinbedrijf
en vrije beroepen. Op betrokken en
persoonlijke wijze ondersteunt Nuac
haar klanten in vele sectoren zoals
binnenscheepvaart, detailhandel,
dienstverlening en de medische
sector. 
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