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“Koppeling DocBase en
DokuStar met backoffice blijkt
gouden greep"

Broekhuis Groep

De printers zijn (bijna) verdwenen. Alles gebeurt
digitaal bij Broekhuis Groep. Van Dijk: ‘Met de
snelheid in doorloop, de verbeterde efficiency, de
volledigheid en bereikbaarheid van de informatie en
de naadloze integratie tussen onze backoffice en
DocBase en DocuStar, heeft niemand nog behoefte

Broekhuis Groep bereikt aanzienlijke verbetering in efficiency
bij automatisering verkoopadministratie.
Als derde generatie familiebedrijf met 900 medewerkers heeft Broekhuis Groep haar zaakjes goed
voor elkaar. Ze vertegenwoordigt negen van de belangrijkste automerken op nagenoeg alle terreinen
van de automotive markt. Maar ook alle processen rondom administratie en klantcommunicatie zijn
strak onder controle. Dankzij de partners Acanthis Document Solutions (met DocBase) en Simac
Document Solutions (met DocuStar) is papier tegenwoordig ver te zoeken. ‘Dat scheelt ons tijd, energie, moeite en uiteindelijk dus veel geld’, aldus Marijn van Dijk, Manager Verkoopadministratie.
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probleem.’ Vervolgens heeft Broekhuis Groep haar
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contract,

verkoopinformatiesysteem) dat we gebruiken, is geen

vanaf het begin duidelijkheid over wat van wie werd

documentmanagement-systeem en gekoppeld aan

archief- of documentmanagement-systeem. Het bevat

verwacht. Dat is prettig werken voor iedereen. De
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geen volledig en eenduidig beeld van een klantdossier,

heid ook heel goed.’
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Simac Document Solutions is vertegenwoordiger van de
DocBase oplossingen van Acanthis.
Beide ondernemingen werken nauw samen bij het ontwikkelen, adviseren, implementeren en onderhouden van
"smart" Document Management oplossingen.
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