
Automatische 
factuurverwerking 

OTENTIC LOGISTICS:

BEDRIJFSPROFIEL 

Otentic Logistics is specialist in opslag en logistiek. Met name 

voor opslag van food, feed, chemische, farmaceutische en 

biologische producten. De opslagfaciliteiten van Otentic 

Logistics, bieden de juiste omgeving om de kwaliteit 

van de goederen te waarborgen. Ook ondersteunt 

Otentic Logistics organisaties met de beheersing 

van hun goederenstromen. Hierbij coördineren zij 

het gehele proces van planning tot uitvoering.

Otentic Logistics is strategisch gelegen in Oosterhout, 

West-Brabant. Hierdoor heeft de organisatie een directe 

waterverbinding met de havens van Rotterdam, Zeeland en 

Antwerpen. Ook heeft Otentic Logistics een directe verbinding 

met logistiek knooppunt Moerdijk en het Europese achterland.

UITDAGING 

Otentic Logistics ontvangt jaarlijks 20.000 tot 30.000 

inkoopfacturen van onderaannemers in pdf. Voorheen 

verwerkten een aantal medewerkers deze stuk voor 

stuk handmatig. Managing Director Chris Doodewaard 

vertelt: “We printten alle inkoopfacturen en legden deze 

op volgorde. Om vervolgens het bedrag op de factuur te 

vergelijken met het afgesproken bedrag in ons Warehouse 

Management Systeem (WMS). Ten slotte verwerkten we de 

inkoopfacturen handmatig in ons boekhoudsysteem KING. 

We dachten al jaren: dit moet toch slimmer kunnen? Alleen 

veel oplossingen vonden wij veel te complex en kostbaar. We 

zochten een eenvoudige, gebruiksvriendelijke oplossing.”
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“Het gehele factuur-

verwerkingsproces verloopt 

digitaal en automatisch.”

Chris Doodewaard 

Managing Director Otentic Logistics

Dan hoort Chris via hun contactpersoon bij Ricoh van 

DocuWare: een documentmanagementsysteem waarin 

automatische factuurverwerking mogelijk is. Ricoh 

integreerde DocuWare als koppeling tussen het WMS 

en KING. Chris legt uit hoe dit werkt: “Met DocuWare 

kunnen we inkoopfacturen digitaal uitlezen, matchen met 

de factuurgegevens in het WMS en vervolgens inboeken 

in KING. Als er een factuur binnenkomt van een nieuwe 

crediteur, definiëren we eenmalig de velden die we uit willen 

lezen. Daarna herkent DocuWare automatisch de crediteur. 

Klopt het factuurbedrag met het bedrag in het WMS? Dan 

boekt DocuWare de factuur direct in voor betaling. Wij 

hoeven alleen nog te kijken naar de uitzonderingen.”

Chris kijkt terug op een geslaagd project. “We besparen 

een forse 40 uur per week op factuurverwerking. Er is nu 

meer ruimte voor taken met prioriteit. Onze medewerkers 

geven zelfs aan dat ze DocuWare graag voor meer processen 

willen inzetten. En daar zijn we mee bezig, want DocuWare 

is breed inzetbaar. Zo willen we ook de verwerking van 

btw-formulieren, vrachtbrieven en klantopdrachten gaan 

stroomlijnen.” De laagdrempelige samenwerking met 

Ricoh beviel buitengewoon goed, vertelt Chris. “Onze 

contactpersoon luistert naar onze wensen en heeft aan 

een half woord genoeg. We kijken er dan ook naar uit om 

samen met Ricoh nog meer processen te stroomlijnen.”
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Als Digital Services Company loopt Ricoh voorop in  

nieuwe manieren van werken. Al meer dan 85 jaar  

benutten we de kracht en kansen van technologie.  

We helpen werkend Nederland bij het versnellen  

van de digitale transformatie, het optimaliseren van 

bedrijfsprocessen, het adopteren van hybride werken en het 

inrichten van een flexibele IT-infrastructuur. 

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