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Radio Holland besteedt factuurverwerking uit
aan Simac

 
 
Radio Holland
& Simac
 

Radio Holland, toonaangevende
speler in de maritieme elektronica
wereld, heeft haar vertrouwen
uitgesproken in de samenwerking
met Simac.
 
De komende drie jaar gaat Simac voor
Radio Holland de inkomende
facturenstroom verwerken. Het
project start op korte termijn met
ca.15.000 facturen vanuit de regio
Amerika. 

Managed Services i.c.m.
purchase-to-pay oplossing “in de
cloud” 
Radio Holland heeft gekozen voor
totale uitbesteding van het verwerken
van haar inkomende facturenstroom
aan Simac. Dit betekent dat Simac
alle facturen (PDF of XML) ontvangt,
scant & herkent en de eventuele
niet-herkende data
verifieert. Hierdoor komt de
factuurdata volledig, gecontroleerd
en goedgekeurd in de Cloudomgeving
van de purchase-to-pay applicatie
van Simac (Palette) terecht.

In de cloud omgeving kunnen
vervolgens alle goedkeurders binnen
Radio Holland (24/7) de facturen
goedkeuren en realtime de status van
de factuur bekijken of rapportages
maken. Door daarnaast
referentiematching op basis van
3-weg matching met de factuur,
inkooporder en ontvangst levering
toe te passen worden veel facturen
automatisch goedgekeurd.
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Dico Harteman (Sales Manager
Simac) over onze dienstverlening aan
Radio Holland
 
“Met Microsoft Dynamics 365 had
Radio Holland vooralsnog voldoende
flexibiliteit, kon zij opschalen, rollen
definiëren…. maar het is nu tijd voor
een vervolgstap door dit mondiaal
acterende bedrijf.
 
Al in maart van dit jaar, tijdens ons
eerste gesprek met Patrick
Woudenberg (Interim Program,
Project Manager bij Radio Holland)
werd voor ons al duidelijk dat onze
oplossing Managed Services de
oplossing is die naadloos past bij hoe
Radio Holland in de toekomst verder
wil: vooral focussen op haar
corebusiness.
 
Zelf blijven doen waar Radio Holland
goed in is en Simac het proces van
purchase-to-pay verder laten
optimaliseren.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geïntegreerde oplossing biedt Radio
Holland veel voordelen
Tijd- en kostenbesparing: Door de
koppeling tussen MicroSoft Dynamics
365 FO te koppelen en de
purchase-to-pay oplossing van
Palette krijgt Radio Holland een
naadloze oplossing, die veel tijd en
kosten (tot 50%) zal besparen in het
scannen, herkennen, verifiëren en
(automatisch) goedkeuren van de
inkomende facturen.      
 
Geen investeringen en betalen naar
gebruik: Met deze geïntegreerde
oplossing hoeft Radio Holland zelf
geen investeringen te doen in
software of infrastructuren, betaalt zij
naar verbruik (pay-per-use) en
hebben gerechtigden altijd en waar
dan ook ter wereld toegang tot deze
purchase-to-pay applicatie.
 
Optimalisatie relatie leveranciers: De
doorlooptijd voor betaalbaarstelling
kan tot wel 80% verkort worden;
hierdoor kan de leverancier relatie
per direct geoptimaliseerd
worden. Met de standaard
ingebouwde en gepatenteerde
cascading matching©
technologie, biedt de
purchase-to-pay oplossing van Simac
de meest geautomatiseerde
oplossing voor het matchen en direct
verwerken van inkoopfacturen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radio Holland, opgericht in 1916 en
gevestigd in het Rotterdamse
havengebied, levert unieke maritieme
elektronica en technische
service-expertise. 24 uur per dag, 7
dagen per week is Radio Holland
bereikbaar voor haar klanten met een
ongeëvenaard netwerk van 80
kantoren in meer dan 30 landen langs
de wereldwijde scheepvaartroutes.
Daarnaast biedt zij op afstand
ondersteuning voor onderhoud aan
schepen op zee over de hele wereld.
 
Werkt u ook met MicroSoft Dynamics
365 FO? 
En wilt u meer weten over de
interface met Microsoft Dynamics 365
FO? Of bent u ook op zoek naar een
complete oplossing waarbij u
maximaal vanaf aanvraag bestelling
tot aan de betaling ontzorgd wordt?
Lees dan meer over onze oplossing
Managed Services en onze
Cloudoplossing voor Procure to Pay
op de website of neem direct contact
op voor meer informatie of advies op
maat. Mail naar: info@simacds.nl of
bel: 0318 649 699    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkt u ook met ReadSoft?

Op zoek naar de beste service en
support? Of wilt u net als Lips+ snel
passend advies met demo? Of ben u
benieuwd of een koppeling met uw
(ERP)pakket(ten) makkelijk te
realiseren is? We helpen u graag
verder! Lees meer over ReadSoft op
onze website of neem direct
vrijblijvend contact met ons op via
onderstaand telefoonnummer of mail
adres.
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