
Klantcase: MKB

De uitdaging

Een vastgoedbedrijf heeft tien filialen. Ieder filiaal stuurt zijn 

facturen afzonderlijk naar het hoofdkantoor. Daar worden de 

facturen vervolgens een voor een in het lokale netwerk ingevoerd. 

Dit handmatige proces kost iedere maand veel tijd.

De oplossing

Met Scan to SharePoint Online kan elk filiaal papieren 

facturen scannen naar SharePoint Online. De facturen worden 

vervolgens automatisch in de juiste map geplaatst met behulp 

van metadata en geautomatiseerde workflowprocessen.

Dit maakt het factureringsproces veel efficiënter. En de financiële 

afdeling hoeft géén handmatige factuurverwerking meer te doen. Zo 

hebben zij meer tijd voor werkzaamheden die meerwaarde bieden.

Het workflowproces

MKB
De app Scan to SharePoint Online 
automatiseert de indexering van 
facturen
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Voordelen van de app

Scan to SharePoint Online zorgt 

ervoor dat u efficiënter werkt. 

U hoeft namelijk geen fysieke 

documenten meer te versturen of 

handmatig gegevens in te voeren. 

Gebruikers hoeven bovendien 

geen training te volgen. Want 

met de intuïtieve interface van de 

printer en het geautomatiseerde 

workflowproces kunnen zij direct 

aan de slag. Bovendien worden alle 

documenten correct en leesbaar 

gescand dankzij vooraf geconfigureerde 

instellingen op de printer. U hoeft 

documenten dus nooit meer opnieuw 

te verzenden. En dat bespaart tijd.
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Meerdere filialen van 
een vastgoedbedrijf 

rapporteren aan 
het hoofdkantoor

Alle facturen worden 
voor verwerking naar 

het hoofdkantoor 
verzonden

Elk filiaal scant facturen 
via de app Scan to 
SharePoint Online

Facturen worden 
automatisch in de juiste 
SharePoint Online-map 

geplaatst en kunnen 
door het hoofdkantoor 

worden ingezien
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