4 manieren om
het beheer van uw
uitgaande post
te verbeteren zonder uw
organisatie te verstoren

KLINKT DIT BEKEND?
 De meeste facturen worden nog steeds via de post verstuurd en
de meeste organisaties communiceren voornamelijk op papier
met hun klanten en leveranciers.
 Veel organisaties kunnen niet profiteren van portokortingen
omdat dit te complex is en omdat het te duur is om van
werkwijze te veranderen.
 Het toevoegen van nieuwe print- en mailingtaken, zelfs kleine
taken, kost veel moeite en verstoort de organisatie.

ECHTER, iedereen is op zoek

naar manieren om:

Het aantal handmatige taken te verminderen en
minder papier te gebruiken
 Taken te automatiseren
 Over te stappen op digitale verzending
 De kosten voor postverwerking te verlagen
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MEER DAN 70%
van de bedrijven verstuurt tussen de 1.000 en 10.000 facturen per
maand.1 Toch wordt 53% van de transactionele communicatie nog
steeds per post verstuurd.
Het versturen van facturen is de eerste stap op weg naar betaling:
de factuur moet op tijd verzonden worden, moet geleverd worden
aan de juiste persoon, mag niet verward worden met een andere
factuur en, het allerbelangrijkste, moet efficiënt verwerkt worden.
De verzending van klantcommunicatie is voor bedrijven een proces
dat van levensbelang is, en het is belangrijk om onderbrekingen en
vertraging te vermijden. Bovendien is het normaal om na te denken
over de manier waarop u dingen doet. Maar om te kunnen groeien en
te kunnen voldoen aan de eisen van uw klanten, moet u uw processen
optimaliseren. Er zijn veel ‘magische’ oplossingen beschikbaar en
ze claimen allemaal dat ze al uw problemen zullen oplossen. Maar
soms lijkt het of uw ideale doelstellingen niet haalbaar zijn en wilt u
het eigenlijk al opgeven. U vraagt zich natuurlijk af of u alles in uw
organisatie moet veranderen als alles goed gaat en u geld verdient.
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DUS WAT MOET
U DOEN?
Verbeter uw dagelijkse werkzaamheden geleidelijk, bouw
voort op wat u geleerd heeft en pas uw processen voor
uitgaande post in uw eigen tempo aan.
Met één stap tegelijk bespaart u veel geld en komt u steeds
dichterbij uw doelstellingen voor productiviteit en efficiëntie.
Hierna volgen vier makkelijke en eenvoudig te implementeren
stappen om het beheer van uw uitgaande post te verbeteren.

Volgens het Institute of Financial Operations

3

1

H3
BATC

WERK SNELLER

H2
BATC

H1
BATC

OPLOSSING

Meer dan 43% van de managers die
verantwoordelijk zijn voor het printen en
verzenden, wil de kosten verlagen en tegelijkertijd
de productie versnellen.2

Automatiseer de meest eentonige taken met een
middlewaresysteem waarmee de postverzoeken
centraal worden vastgelegd en er maar een paar
eenvoudige veranderingen nodig zijn.

Als we beseffen dat sommige organisaties tot wel 50.000
pagina's per week produceren, dan is het belang van sneller
werken glashelder!
Deadlines zijn vaak heel krap en managers moeten, naast
het verwerken van de geplande en terugkerende grote
printtaken, reageren op veel kleine ad hoc verzoeken die erg
arbeidsintensief zijn. De handmatige verwerking daarvan
wordt al snel veeleisend, inefficiënt en saai. Medewerkers zijn
daar niet blij mee.
Daarnaast is het verwerken van nieuwe verzoeken niet
eenvoudig en de andere afdelingen in de organisatie kunnen
denken dat ze niet belangrijk zijn voor de postafdeling.
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Gegevens van de Association for Information and Image Management

SNELLE BESPARINGEN

1
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Ontvang uw verzendverzoeken centraal en bespaar waardevolle
tijd. U hoeft uw taken niet meer handmatig te sorteren, verdelen en
bundelen.
Druk poststukken direct af met de juiste couverteermarkeringen en
stop met het verwerken van stapels papier.
Plaats de pagina's in elke gewenste volgorde in de vouw-/
couverteermachine en laat de machine de rest doen.
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“ Ik bedacht een proces waarbij het buitenlandse team eengemaakt
bestand alleen maar in een urgentiemap hoefde te zetten. Hierdoor
wordt een proces gestart waarmee we het document kunnen sorteren op
aantal pagina's en het bestand naar de printers kunnen sturen, waar het
automatisch verwerkt wordt. In de printkamers werken er daardoor veel
minder mensen en bovendien hebben we nog maar 5 tot 10 medewerkers
nodig om de enveloppen te vullen.
Dus we hebben een aantal processen gewijzigd die foutgevoelig
waren en tot wel drie dagen in beslag konden nemen. De taken zijn nu
geautomatiseerd en duren maar 15 minuten. Het is ongelooflijk! We hebben
zoveel tijd bespaard door alleen maar het vooraf sorteren van documenten
te automatiseren. ”
Rick Loiben van Aon
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OPLOSSING

40% van de postkamermanagers
vindt het grootste voordeel van een
postmanagementsysteem het feit dat er minder
fouten gemaakt worden.3
De betrouwbaarheid van de post is een uitermate belangrijk
onderdeel van soepele zakelijke continuïteit. Bij handmatige
processen stapelen de fouten zich snel op.
Het is bijvoorbeeld lastig om er zeker van te zijn dat de juiste
papieren in de juiste envelop gaan. Vaak wordt er urenlang
handmatig gecontroleerd of het juiste bericht wel verzonden
wordt. En bovendien is het duur als post teruggestuurd wordt.
Bij handmatige verwerking wordt al snel het verkeerde adres
of de verkeerde postcode ingevuld!
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Gegevens van AIIM

Maak de betrouwbaarheid van gegevens een prioriteit
voor het bedrijf.

SNELLE BESPARINGEN
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Automatiseer het sorteren en opschonen van adressen met een
middlewaresysteem en corrigeer fouten bij de bron.
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Zorg dat de verzend- en adresvelden altijd ingevuld zijn en gebruik
automatische waarschuwingen als dit niet het geval is.
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Voeg een stap toe om de klantgegevens te valideren met alle
afdelingen die direct contact met de klant hebben (technische
ondersteuning, klantenservice, verkoop etc.)
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“ We verliezen vooral veel tijd met het beheren van menselijke
fouten. We zijn nu gefocust op het bedenken van nieuwe ideeën in
plaats van het invullen van papieren formulieren.
Het is echt geweldig hoe ons werk nu verbeterd is. We kunnen ons
concentreren op taken die waarde toevoegen, en onze klanten
profiteren hier ook van! ”
Lizza Friolet van Envol des langues
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DE SAMENSTELLING
VAN UW COMMUNICATIES

OPLOSSING

20% van de managers denkt dat het grootste
voordeel van een postmanagementsysteem is dat ze
het ontwerp van templates kunnen beheren.4
Toch moet 42% van deze managers verschillende juridische
voorwaarden voor de lay-out en branding van post beheren. Nog
eens 23% van de ondervraagden werkt met verschillende talen en
wil hun mailings aanpassen aan de taal van de ontvanger.
Maar mailings worden vaak met ouderwetse systemen verzonden,
en dit maakt het optimaliseren van documenten lastig. Het
resultaat is dat wijzigingen en mailings vaak handmatig worden
verwerkt, met alle denkbare risico's van fouten en niet-naleving.
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Gegevens van AIIM

Installeer een middlewaresysteem dat de gegevens in uw
bestaande systemen onderschept en uw documenten
wijzigt zonder dat u daar hinder van ondervindt.

SNELLE BESPARINGEN

1

Speel met de lay-outs van uw pagina.

2

Verwijder niet-toepasselijke onderdelen uit uw facturen.

3

Verminder het aantal pagina's, indien mogelijk.
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Voeg voor de couverteermachine variabele barcodes toe aan elk
uitgaand poststuk .
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“ Het is eenvoudig om bedrijfsmerken op te nemen,
persoonlijke berichten toe te voegen, voorwaarden aan
te passen en andere veranderingen door te voeren. We
kunnen het ontwerp en de lay-out van de documenten
verzorgen zonder dat er een systeem of applicatie
geprogrammeerd hoeft te worden. Nu we meer flexibiliteit
hebben om documenten te wijzigen, is het eenvoudig
om meer reclameboodschappen toe te voegen aan
het materiaal dat we naar klanten versturen. Meer
marketingboodschappen op de juiste plek zorgen ervoor
dat er meer mensen naar onze showrooms komen, en dit
resulteert uiteindelijk in meer verkopen.”
Y.K. Almoayyed & Sons
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4

S TAP OVER NAAR
DIGITAAL

OPLOSSING

54% van de organisaties verstuurt facturen nog
steeds niet digitaal. Veel mensen geven nog
steeds voorkeur aan de traditionele post.5
De klanten blijven vragen om papieren facturen. Bovendien
printen de medewerkers nog steeds om klantdossiers te
beheren. Soms heeft u het e-mailadres van de klant gewoon
niet. Oude gewoontes zijn moeilijk af te leren en de digitale
revolutie blijft een concept dat lastig te implementeren is. Maar
digitalisering levert bedrijven veel voordelen op.
Wist u dat 31,7% van de managers van mening is dat het
beste onderdeel van digitale facturatie is dat het aantal
informatieverzoeken naar kwijtgeraakte facturen omlaag gaat?5
Daarom is het belangrijk dat u langzaam overstapt zodat u
e-mails kunt versturen naar klanten die hier de voorkeur aan
geven.
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Gegevens van hetInstitute of Financial Operations

Voordat u de manier waarop u met uw klanten
communiceert, drastisch gaat veranderen, moet u eerst
uw interne processen digitaliseren. De overstap zal dan
soepeler verlopen.

SNELLE BESPARINGEN

1

Voer een procedure voor klantenservice in, zodat u automatisch kunt
vragen naar de e-mailadressen van uw contactpersonen.

2

Digitaliseer uw processen stapsgewijs en stuur facturen in
PDF-formaat naar klanten die hier om vragen.
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Maak uw documenten zodanig op dat ze tegelijk via verschillende
kanalen verstuurd kunnen worden. U bent niet meteen van het papier
af, maar u kunt nu dezelfde facturen ook per e-mail versturen.
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Wilt u leren hoe u uw mailprocessen kunt optimaliseren?
Klik hier

olconnect.com
www.objectiflune.com
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