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Nieuw partnership Connect Solutions en Simac Document Solutions
Vandaag maakten Rob Smeets, directeur van Connect Solutions uit Maastricht Airport en Peter
Bouwmans, directeur van Simac Document Solutions uit Ede bekend, dat beide organisaties een
partnership zijn aangegaan. Connect Solutions is gespecialiseerd in SAP-oplossingen en –
consultancydiensten en factuurverwerking; Simac Document Solutions is gespecialiseerd in data-,
document- en factuurverwerking en het optimaliseren van daaraan gerelateerde processen. De
toegevoegde waarde in deze samenwerking is te vinden in de combinatie van de oplossingen die beide
partijen bieden voor hun gezamenlijke klanten.

“Het mes snijdt aan twee kanten!”
Rob Smeets, directeur Connect Solutions

De gemene deler in dit samenwerkingsverband: SAP en ReadSoft Online
Voortaan kunnen de SAP-klanten van Connect Solutions de verwerking/herkenning van hun facturen
verder optimaliseren door gebruik te maken van de gerenommeerde software van Kofax, ReadSoft Online
(herkenning, inlezen XML-facturen) en andere toekomstgerichte oplossingen van Kofax, zoals RPA
(robotisering). Anderzijds kan Simac haar toekomstige SAP-klanten nog beter van dienst zijn doordat zij in
het vervolg een beroep kan doen op de kennis en jarenlange ervaring van de consultants van Connect
Solutions met factuurverwerking en SAP. Beide directeuren spreken de verwachting uit dat deze
samenwerking al op korte termijn van toegevoegde waarde is voor zowel huidige als toekomstige klanten.

“Het contact is goed en vertrouwd; We hadden een klik en die klik is er
nog steeds. We willen dat de business van de ander goed gaat.”
Peter Bouwmans, Directeur Simac Document Solutions

Zo kwam dit partnership tot stand
Rob Smeets en Peter Bouwmans zijn geen onbekenden van elkaar. Zo’n 15 jaar geleden maakten zij al
kennis met elkaar, destijds voor andere oplossingen. Recentelijk kwamen ze elkaar weer tegen. Toen
bleek dat Connect Solutions in de markt op zoek was naar een onafhankelijke partner voor ReadSoft
Online. Simac Document Solutions staat altijd open voor partnerships met organisaties die ERPoplossingen implementeren en onderhouden omdat de voordelen voor de gezamenlijke klanten
(standaard aanpak, vlotte implementatie overeenkomstig verwachting en budget) in de praktijk veelvuldig
bewezen zijn. Mede door de al aanwezige vertrouwensrelatie kwamen de gesprekken in een
stroomversnelling en was dit partnership in korte tijd een feit.

Meer over Connect Solutions en Simac Document Solutions
Over Connect Solutions
Connect Solutions ontwikkelt SAP add-ons die het werken met SAP eenvoudiger maken. Slimme Tooling
op een solide basis van SAP ERP dat is precies doet wat ze moet doen. Niets meer en niets minder. Met
deze oplossingen en de inzet van de expertise van SAP-consultants helpt dit jonge en dynamische bedrijf
organisaties met het zo efficiënt mogelijk inrichten en digitaliseren van hun vitale processen. Zij biedt
daarvoor oplossingen op kleine schaal maar ook voor grote, complexe organisaties. Belangrijke sectoren
voor Connect Solutions zijn Healthcare, Finance, Industry & Retail. Lees meer >
Over Simac Document Solutions
Simac Document Solutions één van de werkmaatschappen van Simac (Techniek), is gespecialiseerd in het
adviseren, ontwerpen, leveren, installeren, implementeren, onderhouden en beheren van oplossingen
voor data- en documentverwerking en integreert inmiddels met meer dan 50 (ERP-)systemen. Ook de
daaraan gerelateerde processen worden door Simac geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Zij werkt
hiervoor met standaardproducten van softwarebedrijven met een wereldwijde goede reputatie. Simac
heeft in ruim 25 jaar een veelzijdige klantenportefeuille opgebouwd met ruim 400 referenties in
Nederland in uiteenlopende branches zoals de automotive, handel, (maak)industrie en onderwijs. Lees
meer >

