Factsheet Oplossing voor uitgaande post

Wat is uitgaande post?
Uitgaande post is een essentieel aspect van de
bedrijfscommunicatie. Bedrijven posten dagelijks
transactiedocumenten zoals facturen, kredietnota’s,
afschriften en reclamemateriaal.
Bedrijven hebben een aantal mogelijkheden om
documenten per post te verzenden: ze zelf printen en
versturen, enveloppen printen en vullen en alles door een
postbedrijf laten ophalen voor portokortingen, of het hele
print- en postproces uitbesteden als een service. De meeste
klanten uit het middensegment van de markt printen hun
eigen documenten, doen ze in enveloppen en versturen ze
naar klanten of leveranciers. Uitgaande post wordt meestal
in een postkamer verwerkt. Postkamermanagers moeten
reageren op verzoeken van alle afdelingen en garanderen
dat alles accuraat en op tijd geprint en gepost wordt.

Slimmere uitgaande post

Een paar voorbeelden van uitdagingen:
Bij verzending van een factuur naar een verkeerd of
niet-bestaand adres wordt er niet betaald omdat de
factuur door de verkeerde partij wordt ontvangen of
wordt geretourneerd.
De voorbereiding van post voor een couverteermachine (controlebarcodes of OMR-markeringen).
Beveiliging (het juiste document in de juiste envelop)
vereist handmatige validatie.
Het sorteren van de post kan erg belangrijk zijn en in
sommige landen forse kortingen op porto opleveren.
Het is lastig om het gewicht van de post te verlagen
door documenten anders te structureren (minder
pagina’s printen).
Het samenvoegen van documenten in één envelop
(poststukken en portokosten verminderen).
Informatie via de post of als digitale bijlage van een
e-mailbericht ontvangen is een beschikbare optie.

Beoogde kopers en wat ze willen:
1. Postkamer: verminder handmatige verwerking
van papier en repetitieve taken, automatiseer en
optimaliser uw bedrijfsprocessen.
2. IT: een oplossing om de systemen en processen van
het bedrijf eenvoudig aan te passen.
3. CFO: besparen op porto en op de kosten van
verbruiksgoederen en wil alles per e-mail gaan doen.

Wat te vragen?
1. Hoeveel documenten verstuurt u iedere maand per
post?

Wat zijn de grootste problemen?
Volgens de Association for Information and Image
Management, wil 43% van de managers van
printafdelingen en postkamers lagere kosten en een
hogere snelheid.

2. Kunt u de communicatie met uw klanten eenvoudig
via e-mail verzenden?
3. Heeft u problemen met geretourneerde en verkeerd
geplaatste facturen?
4. Weet u hoeveel u maandelijks aan porto betaalt? Kunt
u automatisch postrapporten maken?
5. Hoe controleert u of het juiste document in de juiste
envelop zit?
6. Heeft u een proces om fouten in de gegevensinvoer
te detecteren? Als dat zo is, wat zijn de arbeidskosten
daarvan?
7. Wat is uw foutenpercentage en hoeveel tijd wordt er
besteed aan het oplossen van fouten?
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