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Factuurverwerking geeft Lentiz
controle over Accounts Payable proces

 
Lentiz 
onderwijs-
groep

“Doordat wij nu een gestroomlijnd
proces volgen waar alle controles
volledig geautomatiseerd
plaatsvinden, kunnen er geen fouten
meer gemaakt worden in
autorisatieprocedures.” Cees van
Peet, Manager Financiën, Lentiz
onderwijsgroep

“Voorheen hadden wij een
doorlooptijd van soms 60 dagen van
binnenkomst van de factuur tot de
betaling en deze overschrijding van
de betaaltermijn was geen
uitzondering. Nu hebben we volledige
controle over de status van de factuur
zodat we acties kunnen ondernemen
om vertraging van de betaling te
voorkomen”. Aan het woord is Cees
van Peet, Manager Financiën bij
Lentiz onderwijsgroep.
Lentiz bestaat uit totaal 11 scholen en
verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo,
havo, vwo) en middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). “De
facturen die voorheen op de
verschillende scholen terecht
kwamen, worden nu centraal in
Vlaardingen verwerkt waardoor de
scholen zelf veel minder
administratieve taken en geen archief
meer hebben.”

Knelpunten
Van Peet: “Facturen kwamen
decentraal binnen op de
verschillende locaties, waar ze
werden verwerkt door de lokale
administratie en naar de
schooldirecteur gingen voor akkoord.
Daarna werden ze door iemand met
een dienstauto opgehaald en naar
het hoofdkantoor gebracht voor
betaling. Dit gebeurde een paar keer
per week. Een groot probleem was
dat de facturen zoek raakten en vaak
pas na de betaaldatum werden
opgehaald. Pas wanneer er een
leverancier belde waar de betaling
bleef, gingen we op zoek naar de
factuur. De factuur was dan ergens
blijven liggen. Daarnaast was het
lastig te controleren of de
autorisatieregels wel werden
nageleefd. 
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Heeft de juiste persoon de factuur
goedgekeurd voor betaling of heeft
iemand een fout gemaakt? Dit was
erg lastig te controleren.” 
 
Controle factuurproces door
PaletteInvoice
Vandaag de dag heeft Lentiz een
geautomatiseerd proces voor
factuurverwerking in gebruik. Simac
Document Solutions heeft hiervoor
PaletteInvoice geïmplementeerd. Van
Peet: “Het belangrijkste in onze
keuze was: We willen ons proces
vastleggen zoals wij dat willen en
zorgen dat dit proces gewaarborgd
blijft. We hebben in grote lijnen met
de interne organisatie besproken hoe
onze organisatie eruit moet zien en
uitgezocht hoe software
automatisering daarbij kan
ondersteunen. De software van
Palette was flexibel om toe te passen
in ons nieuwe proces en voldoet aan
alle eisen.”
 
Volledig geautomatiseerd verloop van
ontvangst tot en met betaling
Van Peet: “Facturen komen nu
centraal binnen op de
crediteurenadministratie. Daar
worden de facturen gescand en
digitaal gelezen. Na scanning staat
de images automatisch op de server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en worden de factuurgegevens
gelezen, waaronder: de
leverancier, datum, bedrag,
BTW-percentage en inkooporder.
Daarna wordt de factuurinformatie
automatisch terecht in PaletteInvoice,
volledig webbased, voor routering en
autorisatie.”
 
Handhaving autorisatieprocedure
De budgetverantwoordelijke ontvangt
een e-mailbericht dat er een factuur
klaar staat voor goedkeuring. De
factuur is altijd opvraagbaar. Van
Peet: “We hebben nu onze interne
processen vastgelegd in
PaletteInvoice waardoor er niet meer
afgeweken kan worden van
belangrijke autorisatieprocedures.”
 
Toename inzicht, efficiency en
managen betalingstermijn
“We hebben nu toegang tot
rapportages waardoor wij precies
kunnen zien hoever in het proces een
factuur is en of de factuur op tijd
goedgekeurd wordt. Op het moment
dat er vertraging optreedt ergens in
het proces kan de administratie actie
ondernemen om bijvoorbeeld de
goedkeurder of de leidinggevende
hierop aan te spreken. Knelpunten
zijn inzichtelijk en actie kan
ondernomen worden. We managen nu
de betalingstermijn. Het hele proces
verloopt nu veel efficiënter en er is
veel meer inzicht” merkt van Peet. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Wat ik me eerst niet zo realiseerde
maar later pas echt goed besefte is
dat het gebruik van PaletteInvoice
het hele AP proces stroomlijnt.”
 
Aanleiding
Tijdrovende handmatige verwerking
inkomende facturen, zoekraken van
facturen, veel intern postverkeer –
veel kopiefacturen, klachten
leveranciers na overschrijding
betalingstermijn en archivering
facturen zowel op de locaties als op
hoofdkantoor

Aanpak
Analyse factuurverwerkingsproces,
implementatie geautomatiseerde
factuurverwerking, applicatie voor
scanning en herkenning,
paletteInvoice autorisatie proces
ingeregeld en gehandhaafd en
rapportages over vertragingen in het
proces.

Resultaten
Gestroomlijnd proces, inzicht
verplichtingen lokaal en centraal,
facturen altijd en overal direct
beschikbaar, verlaging lokale
administratieve werkdruk, besparing
kopieer-, telefoon- en
transportkosten, één centraal archief,
autorisatieregels gehandhaafd,
vergroting efficiency en facturen
worden op tijd betaald.

Simac Document Solutions,
leverancier voor
document-automatisering.
Specialist in het automatiseren van
formulieren- en documentenstromen
met de bijbehorende processen. Met
onze totaaloplossingen maken
wij de administratieve processen van
onze klanten efficiënter. De
oplossingen variëren van eenvoudige
scan- en data-entry applicaties tot
complete managementoplossingen.
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