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Ontvangt en verstuurt uw organisatie
veel facturen? Bent u veel tijd kwijt
om al deze facturen af te handelen?
Wilt u uw facturen sneller en
efficiënter verwerken? En het liefst
ook klaar zijn voor de ontwikkelingen
van de toekomst? Het antwoord op
deze vragen is Simac Managed
Services. Met deze totaaloplossing
nemen wij uw purchase-to-pay proces
volledig van u over. U wilt toch ook
profiteren van alle voordelen? 

Simac Document Solutions biedt u
met Managed Services dé
totaaloplossing voor het ontvangen,
verwerken en versturen van facturen.
Dit pakket van oplossingen is
gebaseerd op de toekomstvisie dat
alle factuurinformatie elektronisch
wordt uitgewisseld: e-invoicing. Deze
toekomstgerichte factuuroplossingen
zijn volledig te integreren met uw
workflow- / ERP-systeem en biedt u
één centraal platform voor het
elektronisch verzenden en ontvangen
van al uw facturen. Ongeacht hoe uw
leveranciers en klanten deze facturen
aanleveren of willen ontvangen.
 
 

Modulaire oplossing
Simac Managed Services is een
totaaloplossing die modulair is
opgebouwd. Hierdoor is het ook
mogelijk dat u kiest voor één of
meerdere modules van deze
oplossing.
Zo kiest u voor de oplossing die op
dit moment precies past bij uw
organisatie en laat u deze oplossing
vervolgens met uw organisatie
meegroeien. Geen vaste kosten meer
aan hardware en software. En omdat
u precies betaalt wat u afneemt,
betaalt u nooit te veel!
 

www.simacds.nl
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De inkomende facturenstroom 
Facturen kunnen op vier manieren bij
u binnenkomen:
1. Elektronische facturen (XML)
2. PDF facturen via een mailbox
3. Papieren facturen
4. E-Entry

 
De kern van Managed Services is het
e-Connect platform. Dit platform
zorgt ervoor dat alle facturen,
ongeacht hoe u deze ontvangt, op
eenzelfde wijze bij u worden
aangeleverd, volledig
elektronisch. Simac Document
Solutions realiseert een naadloze
koppeling met uw ERP-systeem
waardoor u alle elektronische
facturen kunt ontvangen ongeacht
het ERP-systeem waar u mee werkt.
 
Via e-Connect heeft u inzicht in alle
ontvangen facturen, door in te loggen
op uw persoonlijke omgeving. De
voordelen hiervan zijn de enorme
tijdsbesparingen en de efficiëntieslag
die wordt gemaakt. Daarnaast bent u
klaar voor de toekomst: e-invoicing. 
 
E-Digitize 
Ontvangt u nog papieren facturen, of
PDF facturen per mail en wilt u de
factuurinformatie hiervan
elektronisch ontvangen? Dat kan! Een
optionele module is de module voor
het elektronisch maken van al uw
inkomende facturen: e-Digitize. Wij
scannen en herkennen de facturen,
waardoor alle informatie direct en
volledig in uw systeem komt.
 
Wij scannen de facturen en dankzij
onze slimme (OCR) software worden
de factuurgegevens herkend en gaan
deze gegevens direct uw systeem in.
Wij garanderen een herkenning van
minimaal 70% op veldniveau.
Aanvullend kunnen wij een controle
voor u uitvoeren. Als u hiervoor kiest,
is een herkenning van meer dan 90%
haalbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module Workflow Management
Ook workflow management is een
onderdeel van de totaaloplossing
Managed Services. Deze module
bestaat uit verschillende
deelmodules, die het
purchase-to-pay proces
automatiseren. Dankzij deze
oplossing daalt de verwerkingstijd
van uw facturen. Dit betekent dat uw
cashflow positiever wordt en er meer
tijd vrij komt voor andere zaken. Ook
heeft u hierdoor altijd inzicht in de
status van de facturen en verkrijgt u
een betere controle.  
 
De verschillende deelmodules zijn:

Autorisatiemodule - Er kan een
autorisatieschema voor uw facturen
worden beheerd waardoor facturen
door de juiste personen binnen uw
organisatie worden goedgekeurd.
Inkoopmodule - Door de
inkooporder te matchen met een
factuur, kan de factuur automatisch
verwerkt worden.
Bestelmodule - Medewerkers
doen een aanvraag tot bestelling
in het systeem. Na goedkeuring
van de leidinggevende wordt de
bestelling automatisch
doorgestuurd naar de leverancier.
De bestelling wordt dus
automatisch geplaatst.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contractmodule - Facturen die
regelmatig op contractbasis in uw
workflow komen, kunt u met onze
oplossing voor
contractmanagement geheel
automatiseren.
Declaratiemodule - Na
(automatische) goedkeuring van
declaraties worden deze
automatisch geboekt in het
financiële systeem.
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Validatie
Als ontvanger van facturen wilt u het
liefst dat er zo min mogelijk onjuiste
of onvolledige facturen binnenkomen.
Helaas komt het regelmatig voor dat
noodzakelijke informatie ontbreekt
op een factuur, waardoor uw
financiële afdeling meer tijd nodig
heeft voor het verwerken van
facturen. Met validatie kunt u dit
voorkomen. Hiermee wordt elke
factuur gecontroleerd op de inhoud
van factuurvelden of combinatie
daarvan. Mocht het zo zijn dat dit niet
klopt, dan wordt de factuur
automatisch, dus zonder enige
inspanning van u, tegengehouden en
teruggestuurd naar de verzender.
Deze facturen worden dus niet door u
verwerkt. Zowel via het portal als via
de e-mail kan uw leverancier (de
verzender) gedetailleerde informatie
krijgen over de gemaakte fouten en
kan de factuur opnieuw verstuurd
worden. Hierdoor krijgt u alleen
facturen in uw systeem die voldoen
aan uw voorwaarden. 
 
Verrijking
Uiteraard ontvangt u facturen graag
zo compleet mogelijk, voorzien van
alle beschikbare informatie. Deze
informatie heeft u immers nodig voor
de verdere verwerking van de
facturen. Helaas is het in de praktijk
vaak het geval dat deze gegevens nog
niet volledig zijn. Verrijking biedt
uitkomst! Op basis van logica
(formules) of informatie uit uw
financiële systeem kan er
factuurinformatie worden
toegevoegd. Met verrijking zorgen wij
ervoor dat alle facturen voorzien zijn
van deze informatie, u hoeft hier niets
meer voor te doen.
 
E-Entry
Deze module biedt uw leveranciers
de mogelijkheid om facturen
handmatig in het platform in te
voeren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er kunnen velden als verplicht
worden aangegeven of er kunnen
keuzelijsten vanuit het ERP-systeem
vooraf worden ingevuld. Hierdoor
kunnen uw leveranciers eenvoudig
facturen op het platform invoeren. Op
deze manier ontvangt u snel en
foutloos elektronische facturen. 
 
Uitgaande factuurstroom
Het e-Connect platform is ook bij de
uitgaande facturenstroom de kern
van Managed Services. E-Connect
zorgt voor een eenvoudige en
betrouwbare uitwisseling van
facturen tussen u en uw klanten.  
 
Het proces van het versturen van
facturen kunnen wij volledig van u
overnemen. Het enige wat u hoeft te
doen is het klaar zetten van de
factuurgegevens vanuit uw
ERP-systeem. E-Connect zorgt er
vervolgens voor dat de facturen op de
meest efficiënte manier bij uw
klanten terecht komen. De beste
manier is uiteraard elektronisch,
maar wanneer uw klant deze
formaten niet kan ontvangen,
versturen wij de factuur als PDF of
wanneer dit niet anders kan op
papier, afhankelijk van de wensen
van uw klant. Via uw persoonlijke
omgeving van e-Connect kunt u alle
actuele statussen van uw verstuurde
facturen terugvinden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onboarden van klanten en
leveranciers   
Als u bent aangesloten op het
e-Connect platform ontvangt en
verstuurt u bij voorkeur alle facturen
elektronisch. Deze wijze is immers
voor u het meest betrouwbaar,
efficiënt en de kosten zijn het laagst.
Simac Document Solutions helpt u
met het onboarden van uw klanten /
leveranciers zodat zij in het vervolg
ook facturen elektronisch met u
kunnen uitwisselen. We helpen u om
hen te laten zien wat de voordelen
zijn van elektronisch factureren en
hoe uw klanten / leveranciers dit het
beste kunnen aanpakken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met deze oplossing
bent u klaar voor de
toekomst!
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De voordelen op een rij 
Eén koppeling voor alle formaten
Ongeacht de manier waarop u
facturen ontvangt of wilt versturen,
de stroom loopt volledig elektronisch
via het e-invoicing platform van
Simac Document Solutions. Met
slechts één koppeling met uw
workflow- / ERP-systeem kunt u alle
formaten ontvangen en versturen.
Simac heeft hiervoor ook koppelingen
met andere e-invoicing service
providers. 
 
Toekomstbestendig
Elektronisch factureren is sterk in
opkomst. Met e-Connect bent u
voorbereid op deze ontwikkelingen.
Wij volgen immers alle trends op de
voet en anticiperen hier voortdurend
op! Is uw organisatie nog niet toe aan
alle stappen? Geen probleem, begin
klein, (gefaseerd) uitbreiden kan
altijd!  
 
24/7 inzicht in uw facturen 
U kunt zien welke facturen naar u
onderweg zijn of welke facturen al
door uw klant zijn betaald. Met
e-Connect heeft u altijd inzicht in de
status van al uw facturen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koppeling met elk ERP-systeem
U kunt altijd gebruik maken van onze
oplossing Simac Managed Services.
Wij kunnen immers een koppeling
met het platform en elk gewenst
ERP-systeem realiseren. Zo hebben
we o.a. ervaring met  ADP, Baan,
Microsoft Dynamics, AFAS, Bomas,
AccountView, Exact Online, Coda,
Cash en nog vele andere systemen.  
 
Snelle implementatie is mogelijk
We kunnen u binnen drie
weken aansluiten op het platform.
Afhankelijk van wat er intern in uw
organisatie al is geregeld. Onze
specialisten kunnen u in één
oogopslag vertellen hoe snel de
implementatie kan gaan voor uw
organisatie. U profiteert dus al snel
van de vele voordelen van
elektronisch factureren. 
 
Pay per use
U betaalt per factuur die wordt
verwerkt via ons platform. U
flexibiliseert dus direct uw kosten
aangaande het gehele factuurproces.
Hierdoor weet u dat u nooit te veel
betaalt. Maak uw werk makkelijker én
efficiënter en profiteer van alle
voordelen van Simac Managed
Services. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel organisatie gingen u voor en
kozen voor de oplossing Simac
Managed Services. Meer informatie
en klantverhalen kunt u vinden op
onze site: www.simacds.nl. 
 

Bij Simac Document Solutions 
houden wij ons al 30 jaar bezig met
documentverwerking in de breedste
zin van het woord. Wij bieden
oplossingen voor
formulierverwerking, document
management maar ook voor gehele
outsourcing van het purchase-to-pay
proces en e-invoicing. Wij zijn actief
in verschillende branches van de
zorg- en de onderwijssector tot de
automotive- en industrie sector,
verspreid door heel Nederland en
België. 

Verwerk al uw facturen
elektronisch via één
platform
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