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“Wij zijn specialist in het digitaliseren en auto-
matiseren van documentstromen en bedrijfs-
processen”, vertelt Rob terwijl hij zijn mouwen 

enthousiast opstroopt. Een gebaar dat illustratief blijkt voor zijn 
werkhouding. Twaalf jaar geleden begon zijn bedrijf met het 
ontwikkelen van SAP-programma’s om stan-
daardprocessen te automatiseren. Zogenaam-
de ‘add-ons’ die het werken met SAP moesten 
vereenvoudigen. Inmiddels mag hij een aan-
tal ziekenhuizen, fi nanciële dienstverleners 
en grote retailers tot zijn tevreden klanten 
rekenen. Geen reden voor Rob om - in zijn kantoor op Maas-
tricht Airport - voldaan achterover te gaan leunen. Integendeel. 
Hij speurde verwoed naar nieuwe toepassingen, geschikt voor het 
midden- en kleinbedrijf. Die vond hij door het aangaan van een 
partnership met KOFAX, een toonaangevend wereldspeler op het 
gebied van documentmanagement en digitalisering. 

SNEL TERUGVERDIEND
“De meeste processen in een bedrijf, zijn standaardprocessen”, 
aldus Rob. “Denk aan de verwerking van facturen, transportdo-
cumenten, contracten of documenten voor het personeelsdossier. 
Er is een bepaalde routing en er zijn voorschrift en die je in acht 

moet nemen. Met slimme oplossingen van 
KOFAX kunnen we die routing zo effi  ciënt 
mogelijk inrichten. En ervoor zorgen dat 
alles volgens regels en richtlijnen in no-time 
digitaal wordt opgeslagen. Omdat de meeste 
toepassingen vanuit de cloud worden aange-

boden, hoeft  er niemand meer naar kantoor om documenten te 
printen en handtekeningen te verzamelen. Je kunt dus overal op 
elk moment je werk doen. Hoe belangrijk dat is, is afgelopen jaar 
wel gebleken. Door het digitaliseren van bedrijfsprocessen wordt 
de doorlooptijd bovendien korter, zijn er minder handen nodig 
en is de kans op fouten kleiner. Dat betekent dat de investering 
doorgaans snel is terugverdiend.”

PERSOONLIJK CONTACT
“De toepassingen die wij aanbieden zijn heel makkelijk in het 
gebruik en de implementatietijd is in de regel kort. Dat maakt het 
aantrekkelijk. Connect Solutions staat, met zijn 12 medewerkers 
en 10 ingehuurde consultants, voor persoonlijke dienstverlening. 
En dat is echt geen holle frase. Klanten kunnen altijd op ons 
terugvallen. Wie belt naar onze Service Desk krijgt geen keuze-
menu, maar een betrokken professional van vlees en bloed aan de 
lijn, die je zo snel mogelijk verder helpt. Zodra dat niet meer kan, 
stop ik ermee. Persoonlijk contact blijft  ontzettend belangrijk, 
juist in deze digitale wereld. Gelukkig maar, anders was de lol er 
voor mij gauw af.” <<

< Rob Smeets

Rob Smeets (56), directeur van Connect Solutions, is er 
de man niet naar om dingen mooier te maken dan ze 
zijn. Om gebakken lucht te verkopen. Gelukkig is dat is 
ook helemaal niet nodig. Want de oplossingen die hij met 
zijn ICT-bedrijf aanbiedt, doen precies wat ze beloven: 
documenten digitaliseren en processen effi ciënter laten 
verlopen. Niet meer en niet minder. De feiten spreken 
voor zich.
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