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Peter Versteegt is senior consultant
en werkt al ruim 5 jaar bij Simac
Document Solutions. Peter heeft veel
kennis van en ervaring met het
Purchase-to-Pay processen is binnen
Simac Document Solutions één van
de Palette specialisten, de
Purchase-to-Pay oplossing van
Simac. 

Het grootste deel van zijn tijd is Peter
bij klanten om processen in te richten
en te optimaliseren. Hierbij heeft hij
te maken met allerlei aanvullende
modules, koppelingen met meest
uiteenlopende ERP-pakketten,
financiële systemen, branche
specifieke pakketten en maatwerk. 

Daarnaast geeft Peter ook trainingen
zowel bij de klant op locatie als
algemene trainingen en houdt hij zich
bezig met toekomstgerichte
ontwikkelingen. De afgelopen 3 jaar
heeft Peter zich intensief
beziggehouden met de implementatie
van Palette bij alle PON dealers.
Palette is de Purchase-to-Pay
oplossing van Simac waarbij door
PON gekozen is de 'in the cloud'
variant.
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1.    Kan je dit PON project kort
omschrijven?   

PON was een jaar of 5 geleden op
zoek naar een 'in de cloud' oplossing
waarmee alle Volkswagen en
Audidealers in Nederland hun
inkomende PON-facturen konden
verwerken. Simac kwam tijdens dit
intensieve selectieproces al snel in
beeld. Jaren geleden hebben Simac
en CDK Global al een interface met
Dealer Management Systeem
'Autoline' ontwikkeld waar veel
dealers gebruik van maken.  
 
Mede door dit partnership kon Simac
nu de oplossing op maat bieden:
facturen worden met onze oplossing
na scanning, herkenning weer
automatisch gekoppeld aan Autoline.
Of rechtstreeks als het gaat om
elektronische facturen. Ook de
uitgebreide functionaliteit van de
Purchase-to-Pay oplossing zelf heeft
bij de keuze een grote rol gespeeld.
Bij Simac waren we erg blij met PON’s
keuze voor een cloud oplossing. We
kunnen bij PON exact datgene doen
waar we goed in zijn als IT bedrijf. En
hierbij onze meerwaarde laten zien! 
 
2.    Wat is je vooral bijgebleven van
dit traject? 
 
Wat mij vooral is bijgebleven is de
‘way of work’ met PON voor de uitrol
van deze bijna 50 dealers. Het
sleutelwoord was standaardisatie: er
was een ongekend hoge mate van
standaardisatie binnen het project.
Het leek wat dat betreft op het
assembleren van een Volkswagen.
Het ‘wie, wat, wanneer’ was strak
ingeregeld en was voor elke dealer
hetzelfde. Het projectteam kon
daarom steeds meer routinematig en
heel efficiënt gaan werken. Bijzonder
prettig voor alle partijen: in de eerste
plaats voor de dealers, want die
moeten er dagelijks mee werken en
daarnaast ook voor Pon en Simac.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    Wat is de grootste succesfactor
geweest voor dit project? 
 
Hier hoef ik niet lang over na te
denken! Zonder twijfel is de grootste
succesfactor de betrokkenheid van de
mensen zelf geweest. Onderlinge
communicatie en beschikbaarheid
van de juiste resources is cruciaal
voor een soepele uitrol. Dit is nooit
een issue geweest bij deze
implementaties. Een compliment voor
het projectteam vanuit PON en voor
de betrokken medewerkers bij de
dealers zelf is hier absoluut op zijn
plaats.
 
4.    Hoe zie je de samenwerking
tussen de PON dealers en Simac in de
toekomst? 
 
Er is veel beweging in de Automotive
sector, fusies, overnames… Dus ook
al is de uitrol zelf nu voltooid, er is
nog volop werk aan de winkel. Zo zijn
veel dealers de afgelopen maanden
door Simac zelf benaderd en
vervolgens bezocht om te kijken wat
waar beter kan. Zo zullen veel dealers
profijt kunnen hebben van het
uitrollen van aanvullende modules. Ik
zie dus nog volop mogelijkheden naar
de toekomst. We zijn binnen Simac
trots op PON als klant en ik hoop dan
ook dat we nog vele jaren
samenwerken met PON.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.    Heb je tot slot nog een advies
voor de PON dealers? 
 
Gelukkig ervaren vele PON dealers de
voordelen van deze oplossing maar ik
wil de dealers op het hart drukken
dat in het geval ze nog tegen dingen
aanlopen, het zeker loont om hier
actief naar te kijken. Het liefst zien
we natuurlijk dat processen verder
ingericht zijn en geoptimaliseerd zijn
zodat er door iedere dealer een
besparing in tijd en/of kosten
gerealiseerd wordt. Maak hier tijd
voor en neem eventueel contact met
ons op voor advies. 

"Peter over de
implementatie bij PON"

Simac Document Solutions

Ampèrestraat 36, 6716 BN Ede •  Postbus 606, 6710 BP Ede • T +31 (0)318 64 96 99 •  E: info@simacds.nl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

