
Snel facturen verwerken, 
100% inzicht

ROYAL REESINK:

BEDRIJFSPROFIEL 

Royal Reesink is marktleider als internationale distributeur en 

serviceverlener van hoogwaardige machines, componenten 

en diensten voor landbouw, landschapsonderhoud, 

intern transport, magazijninrichting en grond-, weg- en 

waterbouw. Klanten zijn logistieke centra, agrarische 

bedrijven, bosbouw en groenvoorziening, openbaar 

groen en golfbanen, industriële en constructiebedrijven, 

loonwerkers, waterschappen en (lokale) overheden.

Royal Reesink bestaat uit bijna 40 bedrijven over 

de hele wereld, elk met een eigen marktspecifiek 

distributie- en servicenetwerk.

UITDAGING 

Voorheen verwerkten alle dochterbedrijven van Royal 

Reesink de facturen handmatig. Annemarie Muil, Assistent 

Controller, vertelt: “Papieren facturen werden wel gescand, 

maar dit had vooral een archieffunctie. Ze werden met de 

hand gecodeerd en geautoriseerd.” Ook de facturen die 

per mail binnenkwamen, werden met de hand verwerkt. 

“Deze printten we uit om rond te sturen voor goedkeuring. 

Daarna werd de factuur gestempeld, gecodeerd, ingeboekt 

en gearchiveerd. Dat kostte veel tijd. We hadden geen 

inzicht in onze leveranciers en factuurstromen. We zochten 

een oplossing waarmee we dit proces over de volle breedte 

van de organisatie konden stroomlijnen en automatiseren. 

Een uitdaging is dat elk bedrijfsonderdeel een eigen ERP-

pakket heeft. We wilden één oplossing waarbij iedereen 

in dezelfde applicatie facturen verwerkt, maar op de 

achtergrond wél het eigen ERP-systeem behoudt.”
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“Dankzij de Basware-oplossing 

van Ricoh hebben we inzicht in 

de factuurstromen, betalingen 

én leveranciers(prestaties).”

Annemarie Muil, Assistant 

Controller bij Royal Reesink.

Royal Reesink kiest voor het open Source-to-Pay-platform van 

Basware voor inkoop en factuurverwerking. In combinatie met 

ReadSoft Invoices voor het scannen en herkennen van facturen. 

“Zodra een factuur per e-mail binnenkomt, wordt deze door 

ReadSoft herkend, in Basware geladen en gematcht met een 

ordernummer. Bij een match wordt de factuur goedgekeurd. 

Kostenfacturen zonder inkoopnummer worden gecodeerd 

op een grootboekrekening en kostenplaats. De papieren 

facturen scannen we, waarna Basware deze automatisch 

verwerkt.” Dankzij een koppeling kan elk bedrijf het eigen 

ERP-systeem behouden voor archivering. Tegelijk vindt alles 

in Basware plaats. Hierdoor biedt het platform overzichten 

van alle factuurstromen. “We zien wat we bij wie inkopen. 

Hierdoor kunnen we o.a. een optimale spend analyse doen.”

Inmiddels is de oplossing bij de holding en verschillende 

werkmaatschappijen geïmplementeerd. Annemarie: “Omdat 

het een cloudoplossing is, kunnen budgethouders altijd 

en overal facturen controleren en goedkeuren, vanaf elk 

device.” Ook bespaart Royal Reesink veel tijd. “Als een 

factuur is gematcht, staat deze in 10 minuten klaar voor 

betaling. Medewerkers die veel administratief werk deden, 

zijn intern doorgestroomd of hebben meer ruimte voor 

bijvoorbeeld de spend analyse.” Het allerbelangrijkste is 

het inzicht. “Hadden we eerst vrijwel geen zicht op de 

leveranciers, nu zien we in dashboards waar we wat inkopen. 

Hierdoor kunnen we strategische keuzes maken. Zo houden 

we het aantal leveranciers binnen de perken en kopen 

we meer gezamenlijk in, zodat we interessante kortingen 

kunnen overeenkomen. Een belangrijk winstpunt.”
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Als Digital Services Company brengt Ricoh organisaties 

vooruit. We helpen professionals optimaal samen te werken. 

Met innovatieve technologie die informatie altijd en overal 

beschikbaar maakt. Veilig, efficiënt en duurzaam.

Al meer dan 80 jaar doen we dat met document 

management solutions, IT services, communication 

services en commerciële en industriële printoplossingen.

Kijk voor meer informatie op ricoh.nl of werktrends.nl.
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