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SUCCESVERHAAL: FACTUREN EN PROCESSEN AUTOMATISEREN

Facturen en processen automatiseren
met

Deze klant van Objectif Lune wenst anoniem te blijven.

INFORMATIE OVER HET BEDRIJF

Deze Amerikaanse drankengroothandel distribueert zijn producten
naar 11 landen en 20 verkooppunten in de Verenigde Staten. Het
bedrijf werkt met PlanetPress om de bestaande boekhouding en
services op locatie te vereenvoudigen.
 egio: VS (Wisconsin)
R
Bedrijfstak: Voedsel en dranken
Documenttype: Facturen

De kans herkennen
Het handmatige proces resulteerde in dubbele ordernummers
omdat het bedrijf geen enkele manier had om te controleren
of de nieuwe ordernummers niet al in gebruik waren. De
werknemers waren veel tijd kwijt aan het dubbelchecken van het
boekhoudsysteem.
Facturen werden geprint en in kartonnen mappen gedaan. Er was
geen enkele manier om facturen automatisch te vergelijken met
de overeenkomende cognossementen en inventarisrapporten.
Het bedrijf kon niet garanderen dat de juiste hoeveelheid van de
producten ontvangen werd.

Voorheen
DE PROBLEMEN

 m nieuwe bestellingen
O
en facturen goed te
keuren, moesten papieren
documenten voor
goedkeuring van de ene
gebruiker naar de andere
verstuurd worden.
Handmatige processen
zorgden voor veel
vertraging en vergrootte
het risico op fouten en het
kwijtraken van documenten.

 lk goed te keuren
E
document moest
handmatig in het ERPsysteem ingevoerd worden.
 et bedrijf had behoefte
H
aan één systeem om
voortdurend heen en weer
sturen te voorkomen.

De oplossing
Dankzij de implementatie van PlanetPress kon het bedrijf zijn
werkstroomprocessen automatiseren om het hergebruik van
bestaande ordernummers te traceren en ze zo nodig te wijzigen.
Het bedrijf digitaliseerde het goedkeuringsproces van facturen en
het automatisch beheren van de inventarisvergelijking.
Alle facturen worden nu in PDF-formaat verwerkt en opgeslagen en
zijn als PDF beschikbaar zodat ze eenvoudig naar klanten verzonden
kunnen worden.

Nu
DE VOORDELEN

 lle documenten worden
A
digitaal getraceerd en
goedgekeurd.
Handmatige
gegevensinvoer is niet
meer nodig dankzij de
automatisering van het
facturatieproces.

planetpress.objectiflune.com

 oor facturen digitaal
D
goed te keuren, is de
goedkeuringstijd ingekort
en het aantal fouten en
kwijtgeraakte documenten
geminimaliseerd.
 ankzij de automatisering
D
is de productiviteit
aanzienlijk gestegen.
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