
`Je mag ons best een innovatief bedrijf noemen,´ zeggen Marga Wijnen 
(hoofd administratie) en Monique Schloen (fi nancieel medewerkster) van 
Schils BV. `Niet dat we voortdurend nieuwe producten lanceren, maar er 
is veel aandacht voor productverbetering, voor het verfi jnen van technieken 
en voor het digitaliseren van processen. Daarnaast volgen we digitale 
ontwikkelingen die interessant zijn binnen onze branche en voor ons bedrijf. 
We zijn altijd bezig met verbetering en vernieuwing. Ook op administratief 
gebied willen we bij de tijd blijven.´ 

Juiste keuze
In 2016 implementeerde Schils de SAP-tools InvoiceConnector voor 
factuurverwerking, gecombineerd met DocuConnector (voor het scannen en 
importeren van facturen) en OCRConnector (voor het automatisch lezen van 
factuurgegevens). Destijds een weloverwogen keuze, die nu – na enkele 
jaren praktische gebruikservaring – goed bevalt.

Geen zorgen dat het administratief niet loopt

Schils BV in Sittard (onderdeel van de VanDrie Group) is één van de grootste internationale producenten van 
jongdiervoeding, met afnemers over de hele wereld. Het bedrijf, dat sinds z´n oprichting in 1925 gestaag 
groeit, zoekt constant naar verbetering, in alle facetten van de bedrijfsvoering. Om die reden kozen ze voor SAP 
InvoiceConnector, in combinatie met DocuConnector en OCRConnector. Een effi ciencyslag op administratief gebied, 
die zich heeft bewezen in de praktijk.

´De afgelopen vijf jaar zijn onze inkomende facturen met 30% toegenomen. Dankzij de 

digitalisering van het proces kunnen we dit met dezelfde personele bezetting aan.´



Tijd om stappen te zetten
`Voorafgaand aan de implementatie van InvoiceConnector 
keken we al een hele tijd naar mogelijkheden voor 
automatische factuurverwerking. Toch vonden we eerder de 
tijd niet rijp. Tien jaar geleden stond digitale factuurverwerking 
als het ware nog in de kinderschoenen. Wél bleven we de 
ontwikkelingen met interesse volgen. In 2016 vonden we de 
techniek dusdanig goed ontwikkeld dat we besloten om de 
stap naar digitale factuurverwerking te zetten. We hebben 
toen een aantal gespecialiseerde partijen uitgenodigd. 
Connect Solutions was daar één van.´

Wat past bij ons?
`Bij onze keuze voor de tooling en partner hebben we vooral 
heel goed gekeken: wat past bij ons bedrijf? We werkten al 
met SAP, er was dus al een voorkeur voor dit systeem. Connect 
Solutions kenden we op dat moment niet, maar we vonden het 
fijn dat het een lokale aanbieder is.´

`Hun oplossing van drie geïntegreerde tools bleek voor ons 
de meest ideale. Die zijn we in standaard uitvoering gaan 
gebruiken, zonder grote aanpassingen. Het enige dat 
aangepast is, is de integratie van een extra reviewmogelijkheid 
voor onze controller. Zodat goedgekeurde facturen makkelijk 
nogmaals ingezien kunnen worden. Met die toevoeging werkt 
de combi van de drie tools voor ons perfect. Aan de OCR-kant 
(het ´uitpakken van de factuur´) vergt het misschien iets meer 
tijd, maar later in het factuurverwerkingsproces verdienen we 
die tijd dubbel en dwars terug.´

Tijdwinst
`Het systeem heeft veel voordelen, waarvan tijdwinst een 
evident voordeel is. De hele routing van een factuur door 
het bedrijf gebeurt nu digitaal, vanaf binnenkomst tot en 
met controle. Bij Schils is het aantal inkomende facturen de 
afgelopen vijf jaar met zo´n 30% toegenomen. Dankzij de 
digitalisering van het proces met de tools van Connect Solutions 
kunnen we dit met dezelfde personele bezetting aan.´

Alles op één plek
`Het gebruiksgemak is groot, het systeem werkt prettig. 
Facturen zijn makkelijk te traceren, je ziet bijvoorbeeld in één 
klik op welk punt van de goedkeuringsronde een factuur blijft 
hangen. Door de matching nummers is het opzoeken van een 
factuur eenvoudig. Dat is zeker in de huidige tijd, waarin 
iedereen thuiswerkt, heel prettig. Nóg een voordeel – zeker 
als je verantwoordelijk bent voor cijfers – is dat alle gegevens 
op elk moment bij de hand zijn. Aan elke boeking hangt de 
factuur, alles staat in één systeem.´ 

Geen stress
`Al die voordelen hebben, nu we allemaal thuiswerken, extra 
waarde. Wij zijn in staat om op precies dezelfde manier door 
te werken als op kantoor met deze middelen. Dat scheelt een 
hoop stress en druk: we hoeven ons geen zorgen te maken dat 
het administratief niet loopt.´
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´Met deze tools werken we op precies dezelfde manier thuis als op kantoor. 

We hoeven ons geen zorgen te maken dat het administratief niet loopt.´


