
1

Agenda

1. Pelican Rouge

2. Waarom elektronisch factureren

3. Invoering

4. Keuze on-premise/hosted

5. Resultaten

6. Lessons learned

7. Voorbeelden

8. Q&A



2

Over Pelican Rouge

• Pelican Rouge biedt een compleet koffie concept waarbij de ultieme 

koffie beleving en kwaliteit voorop staat.

• Vanuit verleden groot in Office Coffee Solutions, nu ook focus op retail

en particulier

• Vestiging Dordrecht

• Ca 650 medewerkers

• Eigen branderij

• Wereldwijde vertegenwoordiging, eigen vestigingen in:

• België, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Finland, Spanje 

www.pelicanrouge.nl

• Frank Bos - Senior Informatie Analist

• René van Gorp - IT Director

http://www.pelicanrouge.nl/
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Waarom elektronische facturatie?

Extern: Eisen en wensen van klant 

• Digitaliseren factuurstroom -> niet meer zelf scannen 

• Geconsolideerde factuur -> specificaties die niet op factuur passen

• UBL ondersteuning – wettelijke verplichting 2017

Intern: Uitvoering geven aan strategie Pelican Rouge: 

• Verduurzamen: 

• Kwalitatief - Reductie CO2 footprint /  ISO 14001 certificering

• Digitaliseren van processen: 

• Kwalitatief - Foutreductie menselijke handelen / lean

• Kwantitatief - Kostenbesparing (drukwerk/porti/FTE/couverteren)

• Continuiteit:

• Vervanging out-of-support Document Management platform 
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Invoering van Advanced Forms (1-2)

1. Opstellen van Business case opstellen (kwalitatief/kwantitatief)

2. Selectie geschikte oplossing (longlist – shortlist, selectie obv scorecard)

Keuze Advanced-Forms: support, functionaliteit, flexibiliteit, NFR’s

3. Proof of Concept met Advanced-Forms – o.b.v. bestaand proces

 Inrichten testomgeving (Windows-ESX installatie)

 Ondersteuning & training door Quadira (5 dagen)

 Evaluatie & besluitvorming

4. Inrichten productieomgeving

 Documentatie

 Inrichten housekeeping

 Disaster Recovery

5. As-is situatie verbeteren

 Digitaliseren facturen (PDF)

 Geconsolideerde facturen (PDF)
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Invoering van Advanced Forms (2-2)

6. Uitbreiding nieuwe functionaliteiten - lopend

• Ondersteuning XML formaat

• Digitaliseren pakbonnen en retourformulieren

7. Nabije toekomst

• UBL/SI ondersteuning (wettelijke verplichting)

• Upgrade Advanced-Forms 2017 nodig

• Klant informeren over mogelijkheden elektronische 

facturatiemogelijkheid (marketing campagne)

Principe: Na inrichting door leverancier Quadira is Pelican Rouge 

zelfstandig in staat om platform verder uit te bouwen.
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Keuze outsourcing vs zelf doen

Strategische keuze: 

• Key processen in huis (geen BPO) -> kennisborging

• IT-oplossing in huis vanwege eenvoud en flexibiliteit van oplossing, 

gevoeligheid klantgegevens
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Resultaten 

Zijn doelstellingen behaald?

 Klanttevredenheid:

• Behoud van klanten

• Onderscheidend bij tenders -> nieuwe klanten

• Efficiënt beheer

 Kostenreductie gerealiseerd:

• 3 mandagen / maand tbv handling facturen

• Besparing drukwerk/porti/couverteren – in lijn met business case

• Eenvoudiger procesgang, minder manuele handelingen

Baten in lijn met business case, kosten conform offerte leverancier
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Lessons learned

• Klanten reageren enthousiast, ze moeten wel over mogelijkheid 

geïnformeerd worden.

• Bij zware load bleef het systeem hangen. Aanpassing in code 

noodzakelijk. Inmiddels draait proces aantal maanden probleemloos.

• Door aanmaken veel tmp files( ook bewust zelf gekozen) is actief 

monitoren op schijfcapaciteit noodzakelijk

• Tevreden met oplossing, voldoet aan de verwachtingen.  

• Kent steile leercurve, vele mogelijkheden die PR nog moet gaan 

ontginnen.

• Goede ondersteuning van leverancier, flexibele ondersteuning
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Voorbeelden

• Voorbeelden van:

• Procesflow

• XML input

• XML output

• Geconsolideerde factuur



Procesflow



XML Input



XML Output (xCBL)



Factuur met bijlage - 1



Factuur met bijlage - 2
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Q&A

• Vragen?

• Link:

• www.pelicanrouge.com

• Email:

• rvangorp@pelicanrouge.com

http://www.pelicanrouge.com/

