
UITDAGING

Zorginstellingen ervaren dat er meer tijd voor de 

zorg gewonnen kan worden als ondersteunende 

processen effi ciënter verlopen. Zo ook ASVZ 

Zuid West, onderdeel van de Carante Groep, die 

jaarlijks meer dan 35.000 facturen verwerkt.

ASVZ Zuid West verwerkte tot voor kort handmatig de 

facturen. Dit kostte veel tijd, die Carante liever besteedt 

aan het primaire proces: zorgverlening aan (verstandelijk) 

gehandicapten, ouderen en psychiatrische patiënten. 

IT-verantwoordelijke Jerry van Rekom: “Binnenkomende 

facturen werden ingeschreven, gestempeld, gekopieerd 

en vervolgens per interne post verzonden naar alle 

controleurs. Gezien het feit dat wij beschikken over 250 

budgethouders, verspreid over een honderdtal locaties in 

OPLOSSING

“De handmatige processtappen verlopen nu volledig 

elektronisch. Waren we voorheen met één factuur wel 

drie weken in de weer. Tegenwoordig verloopt het 

verwerkingsproces soms in één dag! Dat betekent: 

meer handen vrij voor andere taken. De op BasWare 

gebaseerde oplossing voor factuurverwerking 

van Ricoh is voor ons echt een uitkomst.”

Zuid West Nederland, duurde het vaak weken voor een 

factuur door alle hiervoor verantwoordelijke personen was 

geaccordeerd en kon worden betaald. Het was de hoogste 

tijd om dit slimmer aan te pakken. De hiertoe opgerichte 

werkgroep factuurverwerking selecteerde uiteindelijk 

de Ricoh-oplossing Digitale Factuurverwerking.”
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“De digitale verwerking van alle 

inkomende facturen verloopt 

altijd snel. En feilloos! Tot 

grote tevredenheid van onze 

medewerkers én leveranciers.” 

Jerry van Rekom,

hoofd IT, Carante

“Tegenwoordig worden facturen centraal gescand, waarbij 

gegevens als kostenplaats en budgethouder automatisch 

worden herkend en toegevoegd aan het digitale bestand. 

Zonder tijdverlies volgt elke factuur elektronisch altijd 

de juiste route. Alle controleurs krijgen een automatisch 

e-mailbericht als er een factuur ‘klaar staat’ voor controle.

Direct na ontvangst van het laatste benodigde akkoord

wordt de factuur opgeslagen, geboekt en betaalbaar gesteld

via ons bestaande fi nanciële pakket CODA, dat overigens

probleemloos integreert met de software van Ricoh.”

“Tijdens dit proces is de factuurstatus op elk moment 

inzichtelijk. Zo kunnen we iedereen hierover direct informeren. 

Leveranciers worden nu altijd op tijd betaald. Wij zijn geen 

tijd meer kwijt aan het opsporen van facturen. Want elke 

digitaal gearchiveerde factuur hebben we bij vragen direct 

in beeld. Van invoeringsproblemen was geen sprake. In 

samenwerking met Ricoh hebben we alle gebruikers getraind, 

een ‘quick reference card’ gemaakt en voor de nodige 

ondersteuning gezorgd. Deze goede voorbereiding en de 

eenvoud van de applicatie maakte het ons mogelijk in één 

keer over te stappen op Digitale Factuurverwerking.”

OPLOSSING RESULTAAT

OVER RICOH

Ricoh laat mensen beter en makkelijker werken en leven. 

We helpen klanten informatie en documenten effectiever 

organiseren en creëren. Veilig, sneller, slimmer en duurzaam. 

Al meer dan 80 jaar doen we dat met document 

management solutions, IT services, communication 

services en commerciële en industriële printoplossingen.

www.ricoh.nl
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