InvoiceConnector; slimmer en sneller
je facturen verwerken
InvoiceConnector is de SAP add on die factuurverwerkingsprocessen
optimaliseert. De efﬁciencyslag die daarmee gemaakt wordt, is
aanzienlijk, zegt IT-manager Robin Tichler van Intertoys BV.
‘Onze winst is 60-80 uur per week minder verwerkingstijd.’

Intertoys BV werkt al geruime tijd met SAP, net als
moederbedrijf Mirage Retail Group. “Op een bepaald
moment ontstond een sterke behoefte voor het optimaliseren
van onze factuurverwerkingsstroom,” vertelt Tichler. “De
omvang van het aantal facturen neemt almaar toe, net als
het aantal leveranciers. De menskracht die nodig is voor het
verwerken van al die data en documenten is groot. Het kostte
onze organisatie te veel tijd om alles handmatig te boeken, te

´Ik schat dat onze efficiencywinst 60-80 per week bedraagt, aan
puur ‘gewonnen’ verwerkingstijd. Dat is natuurlijk heel veel.´
scannen, te archiveren. Op enig moment was duidelijk: we
moeten gaan kijken naar een betere oplossing.”

Verwerken, boeken, digitaliseren
Zo kwam InvoiceConnector in beeld, een toegesneden tool
voor het verbeteren van factuurverwerkingsprocessen in SAP.
De add-on scant en leest facturen, herkent ze (OCR), importeert
ze in SAP en stuurt ze ter accordering door de organisatie.
“Bottlenecks in de oude situatie waren voor ons vooral
de snelheid van verwerken en boeken van facturen en het
digitaliseren van documenten. InvoiceConnector biedt daarvoor
echt goede oplossingen. Onze crediteurenadministratie boekt,
verwerkt en digitaliseert dankzij InvoiceConnector vele malen
sneller.”

Single point of entry
Een belangrijke feature van Invoice Connector is de single
point of entry, ongeacht het formaat van de ontvangen
factuur: papier, e-mail of elektrisch (EDI) Tichler: “Leveranciers
mailen steeds vaker hun facturen, InvoiceConnector biedt
alle functionaliteiten voor het ‘leeglezen’ van standaard
mailboxen.”

Véél tijdwinst
“De totale implementatietijd? Die was heel kort. En helemaal on
time, on spec, on budget. Natuurlijk vergt zo’n implementatie
wel wat voorbereiding van de eigen organisatie. Waar komt
wat te staan, het benoemen van rubrieken. het hele proces moet
worden ingeregeld. Het is een geleidelijke implementatie, je
hevelt als het ware één voor één je leveranciers over. Maar
daarna heb je ook wat: ik schat dat onze efficiencywinst
tussen de 60 en 80 per week bedraagt, aan puur ‘gewonnen’
verwerkingstijd. Dat is natuurlijk heel veel.”
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Solide partner
Connect Solutions heeft zich bij Intertoys BV andermaal
bewezen als een betrouwbare partner, benadrukt Tichler. “Ze
voerden al meerdere succesvolle projecten uit voor ons bedrijf
en ook dit migratietraject rond InvoiceConnector is perfect
verlopen. Daarbij leveren ze goede support en is het een
stabiele club. We hebben een goede relatie met de mensen
van Connect Solutions en dat werkt natuurlijk heel prettig. Voor
ons is dit een solide partner voor verdere samenwerking.”
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