
Over Alfa 
Alfa Accountants en Adviseurs biedt financiële, juridische en fiscale kennis én 

specialistische branchekennis aan het midden- en kleinbedrijf. Het doel: de 

resultaten van mkb-ondernemers optimaliseren en langetermijnwaarde creëren. 

Alfa ondersteunt bedrijven in uiteenlopende sectoren. Van de bouw, transport, 

binnenvaart en melkveesector tot akkerbouw, automotive, zzp’ers en retail.

Alfa is een landelijke organisatie met decentrale kantoren door heel Nederland. 

De organisatie telt ruim 1000 medewerkers en meer dan 30 kantoren.

De uitdaging
Vanuit meer dan 30 vestigingen ondersteunt Alfa ruim 10.000 klanten met 

administratieve en fiscale vraagstukken. Fou-Khan Tsang, voorzitter Raad van 

Bestuur van Alfa Accountants en Adviseurs: “De papieren documenten en 

dossiers werden op elke vestiging anders gearchiveerd. Informatie terugvinden 

en overdragen kostte veel tijd. Klantinformatie die al wél digitaal was, was 

verspreid over CRM-, ERP- en Office-applicaties, die niet 100% met elkaar 

integreerden. Documenten en gegevens moesten we alsnog handmatig 

combineren. Dat wilden we efficiënter doen. We zochten een professioneel 

systeem voor een digitaal klantdossier. Vereisten? Plaats- en tijdonafhankelijk 

kunnen werken, automatische workflow, naadloze integratie met onze 

AFAS- en CaseWare-applicaties en de mogelijkheid voor een klantportaal.”
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De oplossing
“We kozen na diverse demo’s voor Ricoh’s Digitaal Dossiermanagement, 

toegespitst op accountancy. Vooral de gebruiksvriendelijkheid beviel ons. Ricoh 

heeft op alle vestigingen twee MFP’s geplaatst, voorzien van de software 

Slim Scannen. Onze medewerkers leggen alle facturen, investeringsnota’s, 

bankafschriften, contracten, pakbonnen en belastingaangiften in de 

invoerunit van de MFP, voorzien van een barcode met klantnummer, 

scan- en opslaginstructies. Voor veelvoorkomende documenten hebben 

we speciale buttons op het MFP-touchscreen. Hierachter draaien 

vooraf geprogrammeerde workflowprocessen, zodat de documenten 

automatisch in het vereiste formaat naar de juiste applicaties en het juiste 

klantdossier worden verzonden. Klantdossiers zijn zo sneller dan ooit up-

to-date en kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk worden benaderd.”

Het resultaat
“Dankzij integratie met AFAS en CaseWare kunnen klantgegevens en –

documenten direct worden gekoppeld. Onze medewerkers kunnen tijd- 

en plaatsonafhankelijk alle centraal beschikbare, actuele klantinformatie 

snel en veilig ophalen, combineren, uitwisselen en opslaan. Klanten en 

toezichthoudende instanties kunnen we nu altijd snel informeren en 

van actuele gegevens voorzien. Digitaal dossiermanagement verhoogt 

onze efficiency én voorziet dankzij de flexibiliteit en schaalbaarheid 

ook in eventuele organisatie-uitbreidingen en systeemveranderingen. 

Met het digitaliseren van de dossiers kunnen we de archieven weer als 

kantoorruimte gebruiken. Deze namen circa 8% van de kantoorruimte in.”
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Fou-Khan Tsang: “De juiste stukken 
komen altijd bij de juiste personen terecht, 
niemand hoeft in archieven te zoeken.”


