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In de huidige concurrerende zakenwereld  investeren zelfs kleine en middelgrote bedrijven in 

procesautomatisering in hun streven naar het verlagen van kosten, verhogen van de efficiency en 

behouden van de klanttevredenheid. Door de inzet van software wordt aan de algemene richtlijn 

voor bedrijven om “meer te doen met minder” steeds vaker voldaan.

Volgens een rapport van Gartner, Inc. uit 2015 zullen de wereldwijde uitgaven aan enterprise 

applicatiesoftware in 2015 in totaal US$ 149,9 miljard bedragen. Dat is een stijging van 7,5% 

ten opzichte van de uitgaven in 2014.1 Gartner meldt dat uitgaven in de richting gaan van 

het automatiseren van processen2, aangezien bedrijven op zoek zijn naar manieren om de 

kapitaaluitgaven om te zetten naar operationele uitgaven.

Veel organisaties beginnen met een enterprise resource planning (ERP) gerelateerde 

procesautomatisering op de afdeling crediteuren. Ze hebben belangstelling voor de 

automatisering van andere kritische financiële processen waar een toename van efficiency 

en doeltreffendheid net zo gemakkelijk van invloed kunnen zijn op de nettoresultaten. 

Deze whitepaper verkent de exponentiële voordelen die kunnen worden verkregen door de 

automatisering van alle documentgedreven- en transactieprocessen die aan een SAP ERP-systeem 

zijn gekoppeld - bij crediteuren en elders.

Nog meer waarde halen uit een ERP-systeem

ERP-software suites stellen bedrijven in staat om efficiënter te werken. Zelfs de meest 

uitgebreide ERP-implementaties hebben echter beperkingen die een impact hebben op 

de dagelijkse activiteiten van een organisatie. Wanneer er een groot volume overblijft van 

handmatig afgehandelde transacties, kunnen moeilijkheden, zoals slecht zicht op processen, 

lage acceptatiepercentages van gebruikers en het onvermogen om het procesmanagement te 

controleren, bedrijven belemmeren hun ERP-suite optimaal te gebruiken - waardoor ze de hoogste 

rentabiliteit van hun investering niet kunnen oogsten.

Optimalisatie van het ERP systeem is een uitdagend doel.  Één manier om dit te bereiken, is via het 

gebruik van gecertificeerde add-on oplossingen die een enkel softwareplatform bieden voor het 

automatiseren van een reeks processen direct binnen het ERP-systeem voor een grotere efficiency. 

Voor SAP-gebruikers biedt dit type oplossing meer dan alleen integratie in het ERP-systeem. Het 

biedt namelijk exact dezelfde look-and-feel als enige andere SAP-transactie. Deze kan worden 

aangeboden binnen het SAP GUI met een realtime weergave van werkbelastingen, van taken in 

behandeling, instroom van documenten, lopende transacties en validering tegen SAP-gegevens 

tot op het daarvoor bestemde moment zelf. Oplossingen zoals deze hebben bewezen dat ze 

gebruikers helpen kostenefficiënter te werken, de controle over financiële processen te verbeteren 

en totale verwerkingstijden te verkorten.

Een filosofische benadering van procesautomatisering

Veel organisaties kiezen crediteuren als gebied om met de procesautomatisering in SAP te 

beginnen. Dat kan namelijk een snelle investeringsrentabiliteit opleveren. Na het succes van de 

automatisering van crediteuren zijn die organisaties vaak onzeker over hoe ze dat succes kunnen 

overbrengen naar processen met veel handmatig werk. Met ERP-systemen die dergelijk forse 

investeringskosten vereisen, zouden bedrijven onzorgvuldig zijn als ze de potentiële rendementen 

over het hoofd zouden zien die de automatisering van het merendeel van hun aan ERP-verwante 

processen met zich meebrengen die de procesefficiency en nauwkeurigheid verder verhoogt.

1 Gartner, Inc, Forecast Analysis: Enterprise Application Software, Worldwide, 2Q15 Update 
2 Gartner, Inc., Forecast: Enterprise Software Markets, Worldwide, 2011-2016, 2Q12 Update
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Wanneer het gaat om de automatisering van bedrijfsprocessen is het geheel meer dan de som 

der delen. Voor Aristoteles betekende dit holistische concept dat ieder levend organisme in het 

universum als onderdeel van een onderling verbonden geheel werd beschouwd en niet in staat 

was om afzonderlijk te bestaan. Voor financiële afdelingen kan dit holistische proces worden 

toegepast door het streven naar procesverbetering uit te breiden via de automatisering van 

crediteurenprocessen naar de volledige purchase-to-pay-procesketen. En om afgeleide voordelen 

te verwezenlijken, een automatisering die verder gaat dan P2P en zich uitstrekt tot andere 

kritische financiële gebieden van order-to-cash-processen en het beheer van master data.

Maximaliseren van de ERP-investering

Zoals vermeld door PayStream Advisors in een rapport in het 2e kwartaal van 2012 zijn de “twee 

prangende problemen bij ERP-systemen dat de workflow vaak in grote mate dient te worden 

aangepast. Dit kan een kostbare zaak zijn en lang duren voordat de roll-out van start kan 

gaan. ERP’s werden niet ontworpen voor het afhandelen van ongestructureerde inhoud, zoals 

documenten.” Wat ook nog werd opgemerkt, is dat ERP-systemen een flinke levenscyclus kunnen 

hebben - van 15 jaar of langer. Add-ons voor een automatiseringsoplossing bieden gebruikers 

van oudere ERP-systemen het voordeel van de meest recente documentenverwerkings- en 

workflowtechnologie.3

Terwijl procesautomatisering mogelijk is in ERP-systemen, zoals SAP, worden maximale 

efficiencyvoordelen verkregen uit het implementeren van add-on-softwareoplossingen die binnen 

het ERP-systeem werken, maar meer functionaliteit en gebruiksgemak bieden. Deze oplossingen 

kunnen inefficiënte handmatige processen optimaliseren, zodat procesketens in hun geheel betere 

prestaties leveren. 

Een door Gartner gepubliceerde case study onthulde het type voordelen die organisaties 

verkrijgen door financieel gerelateerde, handmatige processen in hun ERP-systeem op te 

nemen door middel van het gebruik van een externe oplossing. Het bedrijf uit de case study 

implementeerde een oplossing (automatisering van facturen voor crediteuren) die een SAP-

certificaat had en maakte gebruik van SAP-interfaces om een naadloze, gebruikersvriendelijke 

ervaring binnen het ERP-systeem te realiseren. De uit dit automatiseringsproject verkregen 

resultaten lieten zien dat de toerekening van onbetaalde facturen met US$ 1 miljoen werd 

verlaagd, dat de gemiddelde omkeertijd van facturen van 32 tot 6 dagen afnam, en dat de 

gemiddelde kosten per transactie van US$ 30 naar US$ 7,4 daalden.

En wat gebeurt er als u processen niet automatiseert?

Voor moderne bedrijven is procesautomatisering niet meer een gewenste oplossing, maar is het 

van essentieel belang. Zonder automatisering worden processen, die traditioneel gebruikmaken 

van telefoon, e-mail en papier om ERP-systemen te voeden met informatie, beheerd met weinig 

of geen controle. Handmatige gegevensinvoer is in het algemeen arbeidsintensief, kostbaar en 

vatbaar voor fouten.

Dus wat zijn de gevolgen? Kijk bijvoorbeeld eens naar master data management. Wanneer 

cruciale master data onjuist zijn, heeft dit een negatieve invloed op de service level-kwaliteit 

alsmede op de reputatie van de financiële en inkoopafdelingen. Zonder nauwkeurig en tijdig 

inzicht in processen is de transparantie minder, dus wordt het handhaven van compliance in het 

beste geval lastig en tijdrovend. Op de lange termijn kan de combinatie van deze effecten een 

aanzienlijke invloed hebben op een organisatie.

3 PayStream Advisors, Automation Solutions for SAP: Solutions for Touch-less Accounts Payable, Q2 2012
4 Gartner, Case Study on SAP Accounts Payable: Company Reduces Accruals by $1 Million a Month With Third-Party 
Solution, 19 March 2012
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Best-in-class worden

Welke lering kan worden getrokken uit die organisaties die zijn geclassificeerd als “best-in-class?” 

Zij automatiseren. Het mondiale onderzoeksbureau Aberdeen Group vaardigde richtlijnen uit voor 

organisaties over hoe de prestaties van hun afdeling Crediteuren de best-in-class kunnen zijn: 

“Streef een uitgebreide automatisering van crediteuren na om continue prestatieverbetering te 

stimuleren. Zelfs voor organisaties die het beste presteren, is er ruimte voor verbetering.”5

De best-in-class-factuurverwerkingsprestaties zijn volgens het rapport van de Aberdeen Group:

 } 80% lagere verwerkingskosten voor facturen 

 } 75% snellere cyclustijden voor het verwerken van facturen 

Cyclustijd voor het verwerken van een enkele factuur (dag)

Kosten voor het verwerken van een enkele factuur (USD)

Best-in-Class

4.1
$3.34

Gemiddelde in de branche

6.1 $6.29

Achterblijver 

(laggard)

16.3 $16.67

Bron: Aberdeen Group, april 2012

Bron: The Accounts Payable Network
 

Het rapport trok de conclusie dat: “Het belangrijkste voor het verkrijgen van optimale resultaten 

voor de processen in de procure-to-payment (“P2P”) -cyclus is om te werken als een enkel proces.”

Het effect van automatisering op de kosten

2009 2011

Kosten Cyclustijd Kosten Cyclustijd

Best in class $3.47 3 $2.05 4

Mediaan $16.91 15 $5.41 10

Achterblijvers $36.51 33 $10.26 25

5 Aberdeen Group, AP Invoice Management in a Networked Economy, april 2012
6 The Accounts Payable Network, A Special Report from The Accounts Payable Network, A CFO’s View of Achieving the Full 
Value of Accounts Payable Automation, 2012

 “Wij zijn wat we 
herhaaldelijk doen. 
Uitmuntendheid 
is dan geen 
spelletje, maar een 
gewoonte.”

Aristoteles

 “De allerbeste 
bedrijven kunnen 
een factuur voor 
minder dan $ 1,00 
in minder dan drie 
dagen verwerken 
vanaf ontvangst 
van de factuur bij 
crediteuren.”

Een speciaal rapport van 
The Accounts Payable 
Network
“A CFO’s View of Achieving 
the Full Value of Accounts 
Payable Automation, 2012”

The Accounts Payable Network ging een stap verder, zij adresseerde de belangrijkste hedendaagse 

zorgen van CFO’s die volgens hen de eisen van de klant zijn en de agenda en de richtlijnen van de 

overheid: “De meeste interne zorgen die CFO’s hebben over hun eigen organisaties zijn zaken die van 

invloed zijn op de activiteiten van crediteuren. De werkelijkheid is dat de kerndoelen van de CFO’s 

niet door crediteuren kunnen worden ondersteund zonder het gebruik van automatisering. Zonder 

automatisering is het kostbaar en tijdrovend om daadwerkelijk zicht te krijgen op het proces.”6

In het rapport werd verder verklaard dat de productiviteit van medewerkers in de afgelopen jaren 

verdubbeld is, grotendeels vanwege veel veranderingen in de processen en technologieën die 

onlangs bij bedrijven werden geïmplementeerd. Binnen interne organisaties blijft er echter veel 

ruimte voor verbetering mogelijk. Daar moeten productiviteitstoenames nog worden gerealiseerd. 

De volgende grafiek toont dat, hoewel in de afgelopen jaren door organisaties op de mediaan en 

de achterblijvers vooruitgang is geboekt, er nog steeds ruimte blijft voor verbetering. 
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Automatisering van enkele processen vs. volledige procesketens

Het eeuwenoude concept van Aristoteles over holisme is in de hedendaagse zakenwereld niet 

verouderd geraakt. Volgens een studie van The Hackett Group was procesefficiency, omdat dit 

relatief gemakkelijk te kwantificeren is, traditioneel gezien de basis voor zakelijke cases voor 

procesverbetering. Maar de uitbreiding van initiatieven om end-to-end-processen af te dekken, 

opent een veel grotere reeks van aan effectiviteit gerelateerde kostenveroorzakers.7

Denk eens aan het volledige purchase-to-pay-proces. Volgens de The Hackett Group kunnen 

potentiële rendementen van verbeteringen van de P2P-effectiviteit (gezien door verbeterde 

service levels en de uitmuntendheid van de organisatie) een aanzienlijk grotere impact hebben 

dan wat wordt gewonnen uit de verbetering van de effectiviteit van afzonderlijke processen 

binnen P2P (meting van de directe vermindering van verwerkingskosten).

De Hackett Group stelt dat, door de procesefficiency en de effectiviteit in P2P-processen te 

verbeteren, een bedrijf in consumentengoederen dat goed is voor $ 10 miljard, mogelijk $ 3 - $ 5 

miljoen aan directe besparingen in verwerkingskosten zou kunnen realiseren, en toch nog extra $ 

41 - $ 61 miljoen aan service level-verbeteringen kan besparen. Als gevolg daarvan kan het een 

bedrijf aanzienlijk bevoordelen dat het bereik van zijn verbeteringsinspanningen van individuele 

processen uitbreidt naar volledige procesketens.

Nulmeting verwerkingskosten: $ 26 miljoen Totaal: $ 44 - 66 miljoen

Source: The Hackett Group

$ 41 - 81 miljoen

$ 3,5 miljoen

14X

Waardeaanjagers Kans

Mogelijk maken van strategische business
 } Verbeterde/beschermde klantenservice, inkomsten, winst 
 } Merkenbescherming: compliance-risico; leverings-/

leveranciersrisico 
 } Alternatieve kosten van managementtijd

Uitstekendheid op service level
 } Vermindering van ongemerkte uitgaven
 } Niet-naleving van contract door leverancier
 } Vermindering van consumptie 
 } Beïnvloeding van uitgaven
 } Sourcing-besparingen door betere zichtbaarheid van 

uitgaven van P2P
 } Kapitaalkosten van DPO-verbetering
 } Kortingen voor snelle betaling
 } Kortingen van inkoop
 } Lagere kosten van P2P-fouten voor aangekochte producten 
 } Lagere kosten van P2P-fouten voor grondstoffen
 } Minder boetes van leveranciers voor late betalingen

Vermindering van proceskosten
 } Verminderingen van verwerkingskosten van transactionele 

inkoop 
 } Verminderingen van verwerkingskosten van crediteuren

7 The Hackett Group, Improvements Targeting Effectiveness Have 12 to 14 Times Higher Savings Potential Than Efficiency 
Improvements, June 2011

Potentieel voor waardeaanjagers en besparingen in P2P voor een  
retailbedrijf voor verpakte consumentengoederen van $ 10 miljard
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Belangrijkste aandachtsgebieden voor procesautomatisering

En waar moet procesautomatisering nu beginnen? Of, als u al enkele of alle P2P-processen in SAP 

hebt geautomatiseerd, wat is dan de volgende stap? 

Crediteuren kan de meest aantrekkelijke afdeling zijn voor procesautomatisering. Door echter 

op procesautomatisering verder te bouwen, kunnen bedrijven de efficiency verder verbeteren 

en kosten verlagen in andere delen van de businessprocessen. Vaak kan extra upstream 

automatisering de downstream van de investering in crediteurenautomatisering verbeteren door 

goedkeuringen in de verwerking van facturen te elimineren en de afhandeling van uitzonderingen 

te verminderen.

Order-to-cash-gebieden, zoals de afhandeling van salesorders, verhogen de efficiency van 

de orderinvoerafdelingen en verlagen kosten. Tegelijkertijd bieden ze een betere controle en 

zichtbaarheid in het volledige proces.

De automatisering van master data helpt de belangrijkste businessfuncties te ondersteunen 

die worden gebruikt ter ondersteuning van de verwerking van transacties. Een enkele 

automatiseringsoplossing die expansie naar andere organisatieonderdelen mogelijk maakt, is een 

ideaal scenario voor het uitbalanceren van de exploitatiekosten en synergie in functies en processen.

Een snelle investeringsrentabiliteit is mogelijk door procesautomatisering op de volgende terreinen:

End-to-end document process automation in SAP

BEDRIJF

LEVERANCIERS KLANTEN

Order-to-CashPurchase-to-Pay

Inkoop

Supply Chain/logistiek

Crediteuren

Financieel beheer

Sales

Supply Chain/Logistiek

Debiteuren

Financieel beheer

Bedrijfsvoering
Financiële zaken

Corporate functies

Requisitions
Orderbevestigingen 

Leveringsbonnen 
Facturen

Betalingsgoedkeuringen 
Master data

Financiële boekingen 
Stamgegevens

Klantenorders (IO) 
Overboeking/betalingsadviezen 
Master data klanten



lexmark.com

End-to-end-automatisering: purchase-to-pay (P2P)
Automatisering van de volledige reeks purchase-to-pay-processen is een benadering van end-

to-end-automatisering die een bedrijf in staat kan stellen om meer vruchten te plukken van zijn 

SAP-systeem. Door al bij het inkoopaanvraagproces te beginnen met automatisering wordt elk 

daaropvolgend P2P-proces verbeterd.

Praktijkvoorbeeld bij de klant

Een van Lexmark’s Europese klanten verlaagde zijn indirecte inkoopkosten via P2P-

procesautomatisering met 50%. Tegelijkertijd vergrootte hij de controle om naleving en meer 

nauwkeurige opsporing van uitzonderingen te verzekeren.

Procesgebied: inkoop/inkoopaanvraag

Er wordt geschat dat 30% – 45% van de indirecte inkopen van organisaties “ongemerkte” 

inkoop is, waarbij de prijskosten gemiddeld 35% hoger liggen dan contractprijzen. Standaard 

inkoopaanvraagprocessen gebruiken een intern document dat een omschrijving en de hoeveelheid 

bevat van de in te kopen goederen of services, een vereiste leveringsdatum, een accountnummer en 

de maximale kosten. Er kunnen zelfs namen van voorgestelde leveringsbronnen worden opgenomen.

Handmatige verwerking van inkoopaanvragen

Een medewerker in de organisatie genereert een inkoopaanvraag om Inkoop telefonisch, via 

e-mail, sticky notes, enz. over de benodigde artikelen te informeren. In sommige organisaties kan 

een medewerker een product rechtstreeks telefonisch bestellen, waardoor het aanvraagproces in 

zijn geheel wordt omzeild. De aanvraag wordt doorgaans naar een leidinggevende gestuurd voor 

goedkeuring in een niet-standaard proces met gebrek aan zichtbaarheid. Bij goedkeuring wordt 

de aanvraag verwerkt door Inkoop en wordt een inkooporder bij crediteuren aangemaakt.

Geautomatiseerde verwerking van inkoopaanvragen

Een bevoegde medewerker maakt via een SAP-interface of een gebruiksvriendelijke, eenvoudige 

internettoepassing met toegang tot bestaande onlinecatalogi een inkoopaanvraag aan voor 

een goedgekeurd artikel. Onmiddellijk wordt een geautomatiseerde workflow voor goedkeuring 

geïnitieerd en worden de goedkeuringen geregistreerd in een zichtbaar auditspoor. Bij 

goedkeuring wordt automatisch een goedgekeurde inkooporder in SAP gegenereerd.

Voordelen van automatisering:

 } Lagere kosten voor Inkoop, Logistiek en Accounting

 } Geoptimaliseerde leveranciersselectie

 } Betere basis voor prijs- en contractonderhandelingen

 } Gemakkelijker proces voor personeel waardoor een betere naleving en aanvaarding door de 

gebruiker mogelijk zijn 

 } Verbeterde verwerking van ontvangen facturen en van de verslaglegging

 } Lage exploitatiekosten aangezien het automatiseringsproces volledig is geïntegreerd in het 

ERP-systeem

Aanmaken van 
inkoopaanvraag

Verwerken van 
ontvangen 

orderbevestiging

Verwerken van 
ontvangen 

leveringsbonnen

Verwerken van 
ontvangen facturen

Verkrijging van 
betalingsgoedkeuring 

voor facturen

Inkoop Logistiek Crediteuren

 “ In het verleden 
hebben wij te veel 
tijd besteed aan 
het opnieuw typen 
van ordergegevens 
in plaats van aan 
het managen van 
processen, met name 
het beheer ervan, en 
het versterken van 
de inkoperrelaties 
om betere 
inkoopvoorwaarden 
te verkrijgen.” 
 
Inkoopmanager van de klant
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Procesgebied: orderbevestiging

Dit inkomende document bevestigt, met of zonder kwalificaties, dat een leverancier in staat is 

om aan de vereisten van een inkooporder te voldoen. Het automatiseren van de verwerking 

van orderbevestigingen biedt organisaties de mogelijkheid om hun supply chain efficiënt en 

nauwkeurig te managen - en zorgt voor volledige transparantie in de status van orders.

Handmatige verwerking van orderbevestiging

De handmatige verwerking van orderbevestigingen vindt meestal plaats op de afdeling Inkoop. 

Daar geeft een inkomende orderbevestiging aan dat de inkooporder wordt geregistreerd zoals 

verzocht. Later, wanneer de bijbehorende leveringsbon wordt ontvangen, moeten afwijkingen van 

wat was geregistreerd in de inkooporderfase handmatig worden verwerkt en worden ingevoerd 

als creditnota’s in SAP, en vervolgens handmatig worden goedgekeurd. Uitzonderingen tussen de 

inkooporder en de goedkeuring die onmiddellijke actie vereisen (zoals wanneer een leverancier 

niet is staat is om de order op tijd te vervullen), worden vaak niet ontdekt totdat het te laat is om 

het probleem te verhelpen.

Geautomatiseerde verwerking van orderbevestiging

Wanneer orderbevestigingen binnenkomen, worden ze gemakkelijk gescand en wordt hun 

relevante informatie automatisch vastgelegd en afgestemd met de overeenkomstige inkooporder 

en bestaande master data in SAP. Goedkeuringen met 100% overeenstemming worden 

automatisch in SAP geboekt. Goedkeuringen met uitzonderingen worden gemarkeerd voor 

handmatige goedkeuring en inkooporders worden eveneens bijgewerkt in het proces voor de 

oplossing van uitzonderingen. Eenmaal gevalideerd worden orderbevestigingen in SAP geboekt 

en blijft een auditspoor van het proces beschikbaar.

Voordelen van automatisering:

 } Verwerkingstijden van orderbevestigingen ingekort tot een minimum

 } Verbeterde gegevenskwaliteit

 } Automatische afstemming van orderbevestigingsgegevens met de bijbehorende inkooporder

 } Transparante en traceerbare procedure

 } Minimaliseert het risico op productiestops of te grote voorraden

 } Tijdige informatie als een leverancier niet aan de ordervoorwaarden kan voldoen

Procesgebied: verwerking van leveringsbon

Iedere zending van goederen die een organisatie ontvangt, is doorgaans vergezeld van 

een leveringsbon. Deze bon wordt afgestemd met de inkooporders en wordt gebruikt om 

een daaropvolgende goederenontvangstbon (goods receipt note, GRN) aan te maken. Als 

leveringsbewijs wordt meestal een ondertekend exemplaar van de leveringsbon teruggestuurd 

naar de verkoper of de verzender.

Handmatige verwerking van leveringsbon

De leveringsbon komt meestal aan als een papieren document dat is bevestigd aan een 

goederenzending van een leverancier. Deze wordt vergeleken met de levering en doorgestuurd 

naar de afdeling Inkoop of Logistiek. De gegevens van de leveringsbon worden ingevoerd in SAP 

als een goederenontvangstinvoer en afgestemd met de inkooporder. Uitzonderingen worden 

opgelost in tijdrovende processen.

Geautomatiseerde verwerking van leveringsbon

Bij ontvangst wordt de leveringsbon digitaal vastgelegd en worden de benodigde gegevensvelden 

geëxtraheerd. De gegevens worden overgedragen naar SAP, waar het digitale beeld, gekoppeld 

aan de SAP-transactie, automatisch wordt gearchiveerd. De bon wordt vergeleken met de levering 

in het magazijn en eveneens bijgesteld in SAP. Bij uitzonderingen worden workflows voor het 

oplossen automatisch geïnitieerd voordat de GRN ten slotte wordt geboekt.
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Voordelen van automatisering:

 } Veilige en automatische boeking van leveringen met uitgebreide consistentiecontroles in SAP 

 } Tijdige identificatie van fouten/uitzonderingen en nauwkeurigere gegevens voor andere P2P-

processen 

 } Vermindering van handmatige gegevensinvoer 

 } Met één klik ophalen van historische documenten van SAP-transacties voor meer 

transparantie voor accounting, crediteuren en debiteurenafdelingen alsmede voor 

leveranciers 

 } Verkorting van verwerkingstijden en verlaging van kosten door de archivering van 

leveringsbonnen 

Procesgebied: factuurverwerking 

Leveranciersfacturen zijn inkomende documenten die worden gebruikt voor daaropvolgende 

afstemming met de inkooporder (in lijn met de orderbevestiging en leveringsbon) en gebruikt als 

basis voor overboekingsadviezen en betalingen. 

Volgens de gegevens van de Aberdeen Group is bijna 77% van alle inkomende facturen nog 

steeds gebaseerd op papier. Dat toont aan dat het terrein van factuurverwerking een groot 

potentieel heeft voor het stimuleren van besparingen voor organisaties door de automatisering 

van processen en aanvaarding van technologie. Na een onderzoek onder organisaties die 

automatiseringsoplossingen voor crediteuren hadden aanvaard, ontdekte de Aberdeen Group 

dat deze factuurverwerkingskosten meldden die 21% lager waren dan bij anderen en twee 

keer zo vaak kortingen voor vroege betalingen veilig stelden op meer dan twee keer het aantal 

transacties. Automatisering maakt dit mogelijk.8

Handmatige factuurverwerking 

Facturen komen de organisatie binnen via post, e-mail, enz. en worden handmatig ingevoerd 

in SAP via langzame en arbeidsintensieve gegevensinvoerprocessen. Factuurgegevens worden 

vastgesteld, gevalideerd en gecontroleerd. Facturen met uitzonderingen, zoals ontbrekende 

of onjuiste gegevens, gaan naar een handmatige workflow en worden verwerkt. Wanneer de 

correcte factuur eenmaal is goedgekeurd, wordt deze handmatig geboekt in SAP. 

Geautomatiseerde factuurverwerking 

Inkomende facturen worden vastgelegd en de vereiste gegevens worden geëxtraheerd en 

geïndexeerd. De gegevens worden automatisch afgestemd en geverifieerd met bestaande 

inkooporders, master data en met informatie over ontvangen goederen in SAP. Als er een 

complete overeenstemming is, kan de factuur automatisch worden geboekt. Facturen met 

uitzonderingen worden doorgestuurd naar een workflow, waar een realtime overzicht van de 

workflow en het overeenkomstige factuurbeeld zorgen voor een snelle en moeiteloze oplossing 

en goedkeuring.  (Niet-IO-facturen worden doorgestuurd voor codering en goedkeuring.) 

Voordelen van automatisering: 

 } Geautomatiseerde consistentiecontroles en valideringen met inkooporder, leverancier, 

aantallen en bedragen 

 } Verbeterde productiviteit in de volledige P2P-procesketen met besparing in tijd, verlaging van 

kosten en vermindering van fouten 

 } Kortere factuurverwerkingstijd, verbeterd cashmanagement en gemakkelijker onderhandelde 

kortingen 

 } Grote transparantie en bruikbaarheid met factuurgegevens en -beeld die beschikbaar zijn in 

iedere stap van het proces 

 } Efficiënte verslaglegging maakt betrouwbare analyse en KPI-metingen mogelijk  

8 Aberdeen Group, Invoicing and Workflow: Integrating Process Automation to Enhance Operational Performance, May 2011
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Procesgebied: betalingsgoedkeuring

Dit interne proces, vaak bestuurd door de afdeling Financieel beheer, bestaat uit het genereren 

van lijsten voor betalingsvoorstellen voor controle en goedkeuring voordat betaaltransacties ten 

slotte naar de bank kunnen worden gezonden.

Handmatige verwerking van betalingsgoedkeuringen 

Facturen worden verzameld in een document en rondgestuurd voor goedkeuring. De juiste 

medewerkers keuren posten één voor één goed. Wanneer het proces is afgerond, wordt 

de informatie die tijdens de workflow werd verzameld, handmatig overgedragen naar het 

betalingsvoorstel en vervolgens uitgevoerd als betalingsrun in SAP. De betalingsrun resulteert in 

het printen van cheques of het uitvoeren van bankoverboekingen.

Geautomatiseerde verwerking van betalingsgoedkeuringen

Voorstellen worden in een enkel grootboek verzameld en een geautomatiseerde workflow voor 

het verkrijgen van goedkeuringen wordt geïnitieerd. De juiste medewerkers kunnen het voorstel 

op postenniveau bekijken, waarbij ook een beeld van de oorspronkelijke factuur beschikbaar 

is. Wanneer de workflow is afgerond, wordt de tijdens de workflow verzamelde informatie 

vervolgens overgedragen naar het betalingsvoorstel. Een workflow-historie van het volledige 

betalingsgoedkeuringsproces wordt opgeslagen bij de SAP-betalingsrun en blijft beschikbaar. 

Daardoor wordt aan de SOX-vereisten voldaan.

Voordelen van automatisering:

 } Er worden geen papieren documenten afgedrukt

 } Gemakkelijke toegang tot workflow-taken in SAP via een internetbrowser of mobiel toestel

 } Het oorspronkelijke factuurbeeld en aanverwante informatie zijn direct toegankelijk in de 

workflow 

 } Grotere acceptatie van het proces door gebruikers, vergeleken bij transacties alleen via ERP

 } Verzekert dat betalingsgoedkeuring voldoet aan bedrijfsvereisten en regels

 } Voldoet aan SOX-vereisten voor betalingsgoedkeuring vergelijkbaar met vereisten voor 

factuurgoedkeuring
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End-to-end-automatisering: order-to-cash en master data 
management 
Terwijl crediteurenprocessen worden beschouwd als geschikt gebied voor efficiency- en 

effectiviteitsverbeteringen door middel van automatisering, zetten organisaties ook 

proceseigenaren onder druk binnen de order-to-cash-cyclus voor verbetering met de verlaging 

van totale kosten als het belangrijkste aandachtspunt:

Verwerking 
van ontvangen 

salesorders
Orderfulfilment

Verwerking van 
betalingsadviezen

Master data 
management

Sales Logistiek  Debiteuren  Hoofdkantoor

Volgens de Aberdeen Group: “Wanneer het fundament met goed ontworpen processen eenmaal 

is gelegd, is de natuurlijke volgende stap om de hoeveelheid handmatig werk te verminderen die 

nodig is om deze af te ronden. Reagerende bedrijven die grote stappen in het Order-to-Cash-

proces hebben geautomatiseerd, meldden volumes betwiste facturen die 27% lager waren dan 

andere. Gemiddeld zijn ze tevens in staat om 14% meer facturen per maand te verwerken met 9% 

minder personeel dan hun niet-geautomatiseerde collega’s.”9

Druk stuurt de focus naar order-to-cash-verbetering

Druk om totale kosten te verlagen 

Risico van niet-betaling of achterstallige betaling door klant 

Klanten eisen de verbetering van serviceniveaus 

Onvermogen om nauwkeurig cashflows te forecasten 

Stijgende kosten van de te leveren service aan grote klanten 

Druk van de klant om betalingstermijnen te verlengen

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

19%

19%

21%

29%

29%

Percentage respondenten, n = 140 

Bron: Aberdeen Group, april 2012

Procesgebied: verwerking van salesorders

Een salesorder wordt aangemaakt door het vertalen van een inkomende klantenorder in 

productcodes en voorraadvereisten van de eigen organisatie. Salesorders zijn interne documenten 

die worden gebruikt om de order te vervullen en die de basis vormen voor facturatie.

Handmatige verwerking van salesorders

De klant stuurt een order voor goederen/services. Ordergegevens worden handmatig ingevoerd in 

SAP. De ingevoerde ordergegevens worden gevalideerd tegen beschikbaarheid van de voorraad, 

overeengekomen prijsvorming, enz. en verwerkt in een salesorder. Het aanmaken van interne 

salesorders stelt productie- en/of sales- en verzendingsprocessen in werking. Elk van deze fasen 

houdt het risico van een transcriptiefout in.

9 Aberdeen Group, The Order-to-Cash Cycle: Enhancing Performance with Process Automation, 2011
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Geautomatiseerde verwerking van salesorders

Orders die binnenkomen van klanten worden automatisch vastgelegd (ongeacht de indeling). 

De relevante informatie wordt gecontroleerd en gevalideerd tegen SAP-gegevens, zoals 

beschikbaarheid van de voorraad, prijsvorming, kortingen en stamgegevens. Wanneer er 

uitzonderingen optreden, wordt de order ingevoerd in een geautomatiseerde workflow 

om deze op te lossen. Eenmaal gevalideerd worden ordergegevens overgedragen naar de 

ordermanagementapplicatie en wordt een salesorder aangemaakt. Het orderbeeld en de -gegevens 

worden opgeslagen in SAP en een orderbevestiging kan naar de klant worden verzonden.

Voordelen van automatisering:

 } Grotere procescontrole en volledige transparantie

 } Vroege identificatie van fouten en uitzonderingen

 } Veilige en automatische aanmaak van orders door uitgebreide consistentiecontroles

 } Kortere verwerkingstijden

 } Lagere kosten in het orderontvangstproces 

 } Grotere klanttevredenheid vanwege een geoptimaliseerd orderproces

Procesgebied: betalingsadvies

Een betalingsadvies, ook wel overboekingsadvies genoemd, is een inkomend document dat een 

klantenbetaling vergezelt en vermeldt welke factuur wordt betaald.

Handmatige verwerking van betalingsadviezen

Een betaling, met of zonder overboekingsadvies, komt per post of elektronisch binnen bij 

debiteuren. Als de betaling betrekking heeft op meerdere facturen, moeten verwerkers van 

debiteuren handmatig iedere factuur invoeren uit het overboekingsadvies naar SAP om een 

betalingsadvies te maken dat wordt gebruikt om de posten in de account van een klant te 

wissen met de betaling van de klant. Eenmaal afgestemd wordt het betalingsadviesdocument 

vervolgens geboekt in SAP. Dit is een tijdrovend, arbeidsintensief proces dat resulteert in hoge 

hoeveelheden niet-toegewezen cash die in het account blijft en wacht om op de juiste factuur te 

worden geboekt.

Geautomatiseerde verwerking van betalingsadviezen

Bij ontvangst worden betalingen en papieren adviezen gescand, terwijl elektronische 

adviezen meteen gereed zijn voor interpretatie. Betalingsgegevens worden uit de documenten 

geëxtraheerd voor geautomatiseerde afstemming met de bijbehorende factuur en met bestaande 

master data. In een snel proces wordt het klantenrecord dat overeenkomt met de vastgelegde 

gegevens, geïdentificeerd en worden de gegevens post voor post afgestemd. Het proces vervolgt 

in een automatische aanmaak van het betalingsadviesdocument in SAP.

Voordelen van automatisering:

 } Efficiëntere conversie van debiteuren naar cash

 } Geautomatiseerde gegevensinvoer en intelligente controles verkorten verwerkingstijden

 } Verbeterde procesafhandeling met tijdige identificatie van fouten en uitzonderingen 

 } Eliminering van arbeidsintensieve afstemming van accounts

 } Het debiteurengrootboek wordt dagelijks bijgewerkt, waardoor nauwkeurige records worden 

bijgehouden

 } Ontvangen betalingen kunnen binnen enkele seconden worden getraceerd

 } Verbeterde auditing en stroomlijning van incassoactiviteiten
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Procesgebied: master data management

Correcte master data onderhouden is van cruciaal belang voor de juiste voeding 

van businessprocessen en de weg vrij te maken voor continue procesverbetering en 

klanttevredenheid. Kenmerkende typen master data binnen P2P en O2C zijn leverancier, klant, 

algemeen grootboekaccount, kostenplaats en profitcentrum.

Handmatig master data management

Om records handmatig aan te maken of bij te werken, moet een verzoek naar de eigenaar van de 

gegevens worden verzonden. Dit verzoek dient zo volledig en geldig mogelijk te zijn, wanneer de 

aanvrager dit verzendt. Vaak is goedkeuring vereist voordat een wijziging of nieuwe invoer in SAP 

kan worden gedaan. Het goedgekeurde wijzigingsverzoek wordt vervolgens verwerkt door de 

gegevenseigenaar, zoals de afdeling Inkoop of Accounting.

Geautomatiseerd master data management

Bij automatisering fungeert een eenvoudig te gebruiken internetapplicatie met een bekende 

SAP-interface als invoerpunt voor de beheerde verzameling van alle onderhoudsverzoeken. 

Een geautomatiseerde workflow voor de goedkeuring van verzoeken is geïntegreerd in lijn met 

gevestigde businessprocessen. Er is een enkel procespunt en een volledig overzicht van actieve 

verzoeken voor alle betrokken partijen.

Voordelen van automatisering:

 } Vermindering van ongecontroleerd inkomende processen (via telefoon, fax, e-mail) voor 

wijzigingsverzoeken voor master data 

 } Gemakkelijke verzameling van alle huidige verzoeken via een enkele verzoekprocedure 

 } In SAP-geïntegreerde goedkeuringsroutines in lijn met gevestigde businessprocessen 

 } Verbeterd inzicht met een enkel verwerkingspunt en een volledig overzicht van verzoeken 

 } Verbeterde verslaglegging voor beter compliance-management en het meten van de kwaliteit 

van het serviceniveau 

Conclusie 
Organisaties kunnen echte zakelijke voordelen behalen door de automatisering van end-to-end-

processen, zoals purchase-to-pay en order-to-cash - veel meer dan kan worden gewonnen uit de 

automatisering van afzonderlijke processen binnen deze procesketens. Zoals in deze paper werd 

aangetoond, heeft de toepassing van automatisering van financiële processen en dergelijke 

bewezen kosten te verlagen, de compliance van processen te stimuleren en de zichtbaarheid te 

verbeteren door het gebruiksgemak van en aanvaarding door de eindgebruiker. Gebruikers van 

SAP-systemen die ernaar streven om meer waarde uit hun ERP-investeringen te halen, dienen 

experts in de automatisering van documentverwerking te raadplegen, zoals Lexmark, om de 

potentiële waarde te verkennen die deze technologie binnen hun organisatie kan bieden.
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