
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

PURCHASE TO PAY IN HET MKB 

5 aandachtspunten voor een succesvolle toepassing 
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HET PURCHASE TO PAY PROCES IN HET MKB 
Dat het automatiseren van het Purchase to Pay (P2P) proces al lang geen hype meer is, of alleen aan 

grote organisaties is voorbehouden, blijkt uit de sterke groei in het aantal implementaties van P2P 

oplossingen binnen het midden en kleinbedrijf de afgelopen jaren1. Uit diverse marktonderzoeken 

blijkt dat het digitaliseren van document gedreven processen bij veel MKB organisaties hoog op de 

agenda staat. Hierbij worden Invoice Processing en Purchase to Pay oplossingen als de meest 

belangrijke groeimarkten aangeduid. Reden genoeg om in deze whitepaper de voordelen en 

aandachtspunten voor succesvolle toepassing van P2P binnen MKB organisaties in kaart te brengen. 

Dit doen we aan de hand van twee centrale vragen.   

 Wat zijn de voordelen?  

 Hoe pakken we het aan?  

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN P2P SYSTEEM?  
Hieronder vindt u de belangrijkste voordelen van het implementeren van een P2P systeem: 

 Grip en controle op inkopen 

Vooral binnen MKB organisaties biedt het automatiseren van het proces van budget tot betaling 

grote voordelen, aangezien er veelal geen sprake is van een centrale inkoopafdeling. Binnen 

dergelijke organisaties kunnen bestellingen vaak door veel medewerkers van verschillende 

afdelingen worden ingekocht en ontbreekt het aan onderlinge afstemming. Doordat iedereen 

werkt vanaf zijn of haar eilandje is er nauwelijks sprake van grip en zicht op het proces. 

Bestellingen worden via de e-mail of telefonisch geplaatst bij uiteenlopende leveranciers, zonder 

dat een gedegen registratie, laat staan controle, plaatsvindt in een systeem. Indien een aanvraag 

geautoriseerd dient te worden, gebeurt dit vaak nog op papier en ontbreekt het vaak aan tijd 

om de contracten met huidige leveranciers te raadplegen en de fysieke documentstromen 

(aanvragen, bestellingen, ontvangstbevestigingen/prestatieverklaringen) tijdig te archiveren en 

te controleren.  

 

Met een P2P oplossing kunnen we de verschillende eilandjes met elkaar verbinden en er voor 

zorgen dat alle aanvragen een gestructureerde route afleggen door het systeem. Hierbij is de 

procesvoortgang altijd inzichtelijk en worden inkopen áltijd gecontroleerd. Daarmee kan er voor 

gezorgd worden dat goederen en/of diensten bij de juiste leveranciers, voor de juiste prijs en 

onder de juiste voorwaarden worden besteld. Zo kunnen ook contractueel vastgelegde 

afspraken en kortingen optimaal worden benut. Hiermee voorkomt u frustraties achteraf, omdat 

een van uw medewerkers zonder toezicht en op eigen initiatief een bestelling heeft geplaatst bij 

een willekeurige leverancier voor een te hoge prijs. Een verkeerde bestelling wordt zonder een 

P2P systeem vaak pas (te) laat waargenomen, wat veel tijd en geld kan kosten.   

  

                                                                 
               1 Bron: Strategy & Partners (www.strategy-partners.nl) 
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 Kostenbesparing 

Een andere belangrijke beweegreden voor 

organisaties om interne processen te automatiseren is 

het besparen van kosten. Dit is ook vaak zo bij P2P 

projecten. Daarbij wordt de business case veelal 

berekend op basis van de verwerkingstijd (fte/kosten) 

per inkoop/factuur, afgezet tegen de noodzakelijke  

investering in de oplossing. Onderzoek van Billentis2 

leert dat er gemiddeld € 11,20 per factuur bespaard 

kan worden door deze geautomatiseerd te verwerken 

en te matchen. Dit staat gelijk aan een besparing van 

64%. Feit is dat het automatiseren van het P2P proces 

altijd directe kostenbesparingen met zich mee brengt door het reduceren van handmatige 

activiteiten en fysieke papierstromen. De terugverdientijd van een P2P systeem is echter ook 

afhankelijk van factoren buiten de organisatie zelf. Zoals de mate van integratie met 

leveranciers, waarbij goede afspraken over de wijze waarop bestellingen en facturen worden 

aangeleverd het proces gunstig kunnen beïnvloeden.  

 

 Inzicht in de verplichtingen 

Door het invoeren van een verplichtingenadministratie wordt het zicht op de uitstaande 

verplichtingen naar voren gehaald. De organisatie behoudt zo een actueel en volledig inzicht in 

de status van aanvragen, bestellingen, (nog te) ontvangen facturen en de actuele budgetten.  

 

 Informatiehuishouding 

Door het digitaal opslaan en uitwisselen van gegevens raken er geen aanvragen meer uit het 

zicht, facturen kunnen niet meer zoekraken en bestellingen zijn direct terug te vinden in het 

digitale archief. De jaarlijkse accountantscontrole verloopt ook sneller aangezien de complete 

audit trail direct kan worden geraadpleegd.  

 

 Duidelijkheid procuratie  

Een geautomatiseerd systeem biedt duidelijkheid voor alle betrokkenen en voorkomt onnodige 

discussies. Voor medewerkers is de status van hun aanvragen te allen tijde inzichtelijk. Daarnaast 

is het voor de crediteurenmedewerkers snel duidelijk waarom een bepaalde factuur wordt 

vastgehouden door een collega en/of waar (bij wie) een specifieke factuur zich bevindt in het 

proces. Ook voor nieuwe medewerkers is het direct duidelijk welke afspraken er gelden voor het 

plaatsen van bestellingen en wat hun rol is in het proces. Het resultaat is dat de medewerkers 

meer tijd hebben om zich te richten op hun kerntaken.  

 

 Ketenintegratie 

Bij het inkopen van goederen en diensten bij leveranciers speelt er meer dan puur de logistieke 

afhandeling van de transactie. In dat kader wordt er steeds vaker gesproken van ketenintegratie. 

Door het maken van goede afspraken kan het verwerkingsproces vergaand worden 

geautomatiseerd, waarmee frustraties en discussies worden voorkomen. Een geautomatiseerd 

verwerkingsproces, waarbij facturen digitaal of elektronisch worden aangeleverd en 

automatisch worden gematcht met openstaande orders, leidt direct tot eerdere 

betaalbaarstelling in uw financiële systeem. Dit biedt voordelen voor beide partijen. Mogelijke 

                                                                 
              2 Billentis/Koch, B. (2012), E-Invoicing / E-billing Opportunities in a challenging market environment 

“Het automatiseren van 

het P2P proces brengt 

altijd kostenbesparingen 

met zich mee door het 

reduceren van handmatige 

activiteiten en fysieke 

papierstromen.” 
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kortingen bij vroegtijdige betaling komen hiermee binnen bereik. Daarnaast is er ook steeds 

meer aandacht voor het waarborgen van het zorgvuldig opgebouwde bedrijfsimago. Een P2P 

oplossing draagt hier positief aan bij door ervoor te zorgen dat uw leveranciers snel en direct 

antwoord en inzicht krijgen in de status van bestellingen en facturen.  

 

 Duurzaamheid / MVO 

Steeds meer organisaties stellen zichzelf doelen om groener en duurzamer te ondernemen. Het 

digitaliseren van het P2P proces kan hierin een grote bijdrage leveren door het elimineren van 

papierstromen, het verminderen van energieverbruik (printers en archiefruimte) en het 

logistieke vervoer van documenten. Nederland behoort echter wereldwijd nog steeds tot de top 

10 van de landen die het meeste papier gebruiken. Zo gebruiken wij gemiddeld een halve kilo 

papier per dag  en wijst onderzoek van The Paperless Project3 uit dat een besparing van 550.000 

kilo papier gelijk staat aan ruim 1.000 minder gekapte bomen of het besparen van 460 m3 

brandstof en 7.260 liter water. Maar naast de voordelen die het gebruiken van minder papier 

voor het milieu heeft, kost het ook minder energie om het papier te vervoeren en bespaart een 

papierloos kantoor tijd en afval.  

HOE PAKKEN WE HET AAN? 5 AANDACHTSPUNTEN 
Zodra een organisatie besluit om het proces van budget tot betaling te gaan optimaliseren dient zich 

direct de vraag aan hoe men zo’n project het beste kan uitvoeren. Op basis van succesvolle bewezen 

P2P implementaties bespreken we onderstaand 5 belangrijke aandachtpunten.  

1. Draagvlak en samenwerking 

Het proces van budget tot betaling omvat twee traditioneel gescheiden functies, namelijk 

Inkoop en Financiën. Binnen een efficiënt P2P proces komen beide disciplines samen en dient 

er een integratie plaats te vinden tussen beide afdelingen. Zowel bij het opstellen van het plan 

van aanpak alsmede de keuze en implementatie van de oplossing is het daarom van essentieel 

belang om alle belanghebbenden erbij te betrekken. Stel daarom een multidisciplinaire 

projectgroep samen die kan starten met een gezamenlijke inventarisering van de processen, 

huidige knelpunten en mogelijke verbeterpunten. Op basis hiervan kan er een pakket met 

wensen en eisen worden samengesteld voor het nieuwe gewenste proces. Definieer daarbij 

heldere doelen en beoordeel tevens de haalbaarheid van de plannen. Door samen een 

eindbestemming en de route hiernaartoe te bepalen creëer je enthousiasme, draagvlak en de 

wil om de verbeteringen werkelijk samen door te voeren. Samenwerking is daarbij het 

sleutelwoord en bepalend voor het uiteindelijke succes.  

 

2. Initiatief vanuit de Financiële Administratie 

In de praktijk blijkt dat bij MKB organisaties het 

initiatief voor een P2P project veelal vanuit de 

financiële hoek komt. Dit kan enerzijds worden 

verklaard door het feit dat bij veel MKB organisaties de 

functie Inkoop niet is ondergebracht in een specifieke 

Inkoopafdeling en anderzijds vanwege het feit dat de 

financiële afdeling kostenbesparing en  

controleverbetering vaak al hoog op de agenda heeft 

                                                                 
              3 http://www.thepaperlessproject.com/what-are-the-facts-about-paper/ 

“Laat de Financiële 

Administratie het 

initiatief aangezien daar 

kostenbesparing en 

controleverbetering vaak 

al op de agenda staan.” 
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staan. Het financieel management wordt in de praktijk vaak gezien en ingezet als de kartrekker 

en ambassadeur van een dergelijk project.  

 

3. Waar te beginnen 

Bij het invoeren van een P2P proces wordt er veelal gekozen voor een gefaseerde 

implementatie. Dit blijkt in de praktijk ook zeer succesvol. Bij een gefaseerde aanpak zijn er 

twee mogelijke aanvliegroutes te onderscheiden. Het starten aan de voorkant van het proces, 

bij de inkoopfunctie, of starten aan de achterkant, bij de factuurverwerking. Ondanks het feit 

dat beide processen zich uitermate goed lenen voor automatisering en in elkaar overlopen, 

kunnen ze prima afzonderlijk van elkaar worden geautomatiseerd. Daarbij is het in het 

algemeen, maar vooral bij midden- en kleinbedrijven met uitsluitend processen van secundaire 

inkoop, raadzaam te starten met het factuurverwerkingsproces. De praktijk leert namelijk dat 

hier het meeste rendement (kostenbesparing) kan worden behaald. Een ander belangrijk 

argument om te starten met de factuurverwerking is dat de gebruikersadoptie (acceptatie) van 

een factuurverwerkingsapplicatie sneller en eenvoudiger verloopt dan bij een inkoopoplossing. 

Uiteindelijk kan de succesvolle digitalisering van het factuurverwerkingsproces op haar beurt 

weer budgetruimte en draagvlak creëren voor het digitaliseren van het inkoopproces.  

 

Bij het optimaliseren van de inkoop kan er ook een onderscheid worden gemaakt in 

strategische, tactische of operationele inkoop, waarbij het laatste onderdeel voorop gesteld 

dient te worden. Een gestandaardiseerd en efficiënt operationeel inkoopproces biedt 

vervolgens een goede basis waar vanuit de tactische en strategische inkoop kunnen worden 

geoptimaliseerd.  

 

4. Voldoende tijd voor het bewaken van de kwaliteit 

Naast het faseren van de implementatie speelt de factor tijd een belangrijke rol. Daarbij is het 

devies voldoende tijd in te ruimen en niet over een nacht ijs te gaan. Neem de tijd voor het 

functionele ontwerp en ook het testen van de verschillende onderdelen bij oplevering. Zo blijft 

er ruimte voor bijsturing en kan de kwaliteit worden gewaarborgd.  

 

5. Pakket keuze 

Bij de keuze voor een softwarepakket voor het P2P proces moeten in ieder geval de volgende 

aandachtspunten worden meegenomen: 

 

Belangrijke basisfunctionaliteiten 

Een P2P software oplossing dient ter verbetering van het complete proces van budget tot 

betaling en zou moeten kunnen voorzien in de volgende basis functionaliteiten:  

- Aanmaken en indienen van een inkoopaanvraag 

Het systeem moet de mogelijkheid te bieden een digitaal aanvraagformulier te definiëren 

waarmee de medewerker eenvoudig goederen en/of diensten kan aanvragen. Een 

bestelformulier zou standaard vrije tekst aanvragen moeten toestaan, maar ook de 

mogelijkheid moeten kunnen bieden om te werken met een catalogus waaruit een gebruiker 

producten en diensten kan selecteren. Een flexibele vormgeving van het bestelformulier is 

een vereiste om de benodigde en verplichte velden te kunnen doorvoeren in het formulier. 

Door het aanvraagformulier te koppelen aan het achterliggende financiële systeem kan bij 

het bestelproces direct de juiste boekingscombinatie (grootboekrekening, kostensoort, 

kostenplaats, etc.) worden gegeven. 
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- Routeren en autoriseren van een inkoopaanvraag 

Ingediende inkoopaanvragen dienen door het systeem (automatisch) naar de juiste 

goedkeurders te worden gerouteerd. De goedkeurders dienen door het systeem te worden 

genotificeerd. Het controleren/goedkeuren moet eenvoudig worden gemaakt door de 

goedkeurders hierover automatisch te notificeren (en herinneren) en de mogelijkheid te 

bieden plaats- en tijdonafhankelijk goed te keuren (web applicatie, mobile).  

 

- Bestellen 

Het systeem dient automatisch een ordernummer en digitaal bestelformulier te genereren 

voor goedgekeurde aanvragen. Het bestelformulier moet kunnen worden opgemaakt met 

de gewenste lay-out en teksten.  De oplossing zou de mogelijkheid moeten bieden dit proces 

geautomatiseerd te laten plaatsvinden na goedkeuren van een aanvraag of te laten sturen 

(manueel) door een geautoriseerde besteller. Het digitale bestelformulier dient elektronisch 

te worden verstrekt aan de betreffende leverancier.  

 

- Aanmaken financiële verplichting 

Het systeem dient de mogelijkheid te bieden een verplichting te registreren in het financiële 

systeem.   

 

- Ontvangstregistratie 

Voor bepaalde goederen en/of geleverde diensten kan het interessant zijn om de 

ontvangsten/leveringen te registreren in het ordersysteem. Dit maakt 3-weg matching 

mogelijk, waarbij de inkomende factuur wordt vergeleken met de geregistreerde 

ontvangsten.  

 

- Factuurontvangst en herkenning 

Een efficiënte P2P oplossing biedt hybride mogelijkheden om facturen in verschillende 

bestandsformaten via verschillende kanalen te ontvangen en automatisch te herkennen. 

Het automatisch kunnen uitlezen en verwerken van digitale facturen die per email worden 

ontvangen levert een directe tijdsbesparing op.  
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Door te kiezen voor vrije tekst herkenning (o.b.v. freeform OCR technologie) bespaart u de 

meeste tijd, omdat er niet bij voorbaat herkenningsmaskers aan hoeft te maken. Dit scheelt 

ook aanzienlijk in beheer en onderhoud.  

In toenemende mate biedt het voordelen te kiezen voor een oplossing die ook een efficiënte 

verwerking van elektronische facturen in verschillende bestandsformaten (XML, UBL, …) 

mogelijk maakt. Naast tijdsbesparing biedt e-factureren grote voordelen in het 

factuurverwerkingsproces doordat de complete factuurdata (inclusief factuurregels) wordt 

verwerkt zonder handmatige handelingen of OCR herkenning. Dit minimaliseert de kans op 

fouten en maakt factuurmatching op regelniveau mogelijk.  

 

- Ordermatching 

Een grote toegevoegde waarde van een P2P oplossing betreft het geautomatiseerd matchen 

van ontvangen facturen met orders (2-weg), orderontvangsten (3-weg) en contracten. 

Daarbij volstaat niet alleen een 1-op-1 match, maar moet ook de mogelijkheid worden 

geboden toleranties in te stellen om een grotere mate van automatisering te 

bewerkstelligen. Bij een volledige match dient het systeem de mogelijkheid te bieden een 

factuur automatisch betaalbaar te stellen in de financiële administratie. Bij een verschil 

(buiten de eventuele toleranties) zou het systeem de factuur automatisch moeten kunnen 

routeren naar de betreffende budgethouder ter controle. De gebruikers moet de 

mogelijkheid worden geboden om veel voorkomende verschillen (prijsverschillen, 

emballagekosten, …) eenvoudig te kunnen verwerken.  

 

- Interne communicatie 

De communicatie tussen de gebruikers moet eenvoudig en overzichtelijk zijn. Bij bepaalde 

acties dient er een opmerking verplicht te worden gesteld, bijvoorbeeld bij het parkeren, 

afkeuren dan wel retourneren van facturen.  

 

- Betaalbaarstelling 

De oplossing dient het mogelijk te maken goedgekeurde facturen te boeken en betaalbaar 

te stellen in de financiële administratie. Deze stap zou geautomatiseerd én manueel plaats 

moeten kunnen vinden. Afhankelijk van het te koppelen financiële systeem kan de 

mogelijkheid een factuur al in een eerder stadium te registreren met betaalblokkade een 

voordeel bieden.  

 

- Contracten 

Een compleet P2P systeem voorziet in de mogelijkheid contracten digitaal te registreren en 

beheren. Door het digitale contractbeheer kunnen inkomende facturen gekoppeld worden 

aan het betreffende contract. Daarmee zijn de resterende verplichtingen van het contract 

altijd actueel en inzichtelijk.  

 

- Budgetbewaking 

Door het vastleggen van de budgetten in het systeem kan er onder andere worden 

voorkomen dat gebruikers producten of diensten aanvragen terwijl er geen budget (meer) 

is. Het systeem dient bij aanvragen het nog beschikbare budget te kunnen tonen aan de 

gebruiker. Indien er niet voldoende budget is, wordt de gebruiker hierop gewezen. Een 

efficiënte oplossing zou bij budgetoverschrijding de mogelijkheid moeten kunnen bieden de 

autorisatieflow uit te breiden met extra goedkeurders of om de aanvraag tegen te houden.  
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Gebruiksvriendelijkheid 

Er kan vooraf nog zo’n efficiënt en optimaal 

proces zijn gedefinieerd, als dit niet wordt 

ondersteund door een gebruiksvriendelijke 

oplossing is het gedoemd te mislukken. Met 

name aan de inkoopkant valt of staat het 

succes van de oplossing met de acceptatie 

door de gebruikers. Indien de oplossing voor 

gebruikers te ingewikkeld blijkt of de 

gebruikersinterface niet aanspreekt, is het 

risico aanwezig dat een gebruiker besluit om 

toch buiten het systeem om een bestelling te plaatsen.   

 

Bij het beoordelen van de gebruiksvriendelijkheid zou de oplossing o.a. op de volgende 

criteria moeten worden beoordeeld:   

- Single-touche processing; waarmee er zo min mogelijk handelingen nodig zijn om het 

doel te bereiken.  

- De bediening moet consequent zijn (eenzelfde term, menu, knop of pictogram heeft in 

alle gevallen een gelijke betekenis).  

- De bediening moet flexibel en eenvoudig te leren zijn. 

- Het systeem moet niet meer informatie laten zien dan nodig is om het te gebruiken. 

- Het systeem moet de gebruiker van goede feedback voorzien, ook als deze een fout 

maakt. Bij een fout moet het systeem de gebruiker helpen deze fout te herstellen.  

 

Flexibiliteit van de workflow oplossing 

De workflow moet flexibel in te richten zijn. Deze flexibiliteit is van belang bij het 

automatisch of manueel toewijzen van taken, het voorzien van gebruikers van de juiste 

functionaliteiten zodat het proces niet vastloopt, en bijvoorbeeld het kunnen instellen van 

vervanging bij afwezigheid.  

 

Tools voor procesbewaking 

Een adequaat P2P systeem voorziet de gebruiker van de juiste tools om het proces efficiënt 

te bewaken. Dit kan door middel van statusoverzichten, notificaties, herinneringen en 

escalaties die ingebouwd zijn in het workflow proces. Daarnaast dient het systeem te 

voorzien in standaard (proces)rapportages.  

 

Integratiemogelijkheden externe systemen 

De P2P oplossing moet geïntegreerd kunnen worden in het financiële systeem waarmee 

gewerkt wordt. Het kunnen koppelen met meerdere externe applicaties biedt grote 

voordelen. Daarbij kan gedacht worden aan een externe inkoopmodule of een systeem voor 

contractmanagement. In het geval dat deze systemen de gewenste functionaliteiten bieden 

en naar tevredenheid werken, kan het voordelen bieden deze systemen te integreren in het 

totale P2P proces (in plaats van direct tot vervanging over te gaan). Op die manier wordt er 

waarde toegevoegd aan de reeds bestaande IT infrastructuur.  

 

Audit trail 

Bij het automatiseren van de inkoop- en factuurverwerkingsprocessen dient de software 

oplossing automatisch een audit trail op te bouwen. Hierin wordt de gehele order- en 

Er kan vooraf nog zo’n 

efficiënt en optimaal proces 

zijn gedefinieerd, als dit niet 

wordt ondersteund door 

een gebruiksvriendelijke 

oplossing is het gedoemd te 

mislukken. 
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factuurhistorie digitaal vastgelegd (gelogd). Het automatiseren van de audit trail vergroot 

het inzicht en de controle, en kan tijd besparen bij externe controles en audits door de 

accountant en eventuele andere toezichthoudende instanties. Een audit trail met alle 

relevante gegevens voor de belastingheffing wordt ook door de Belastingdienst gevraagd 

inzake de fiscale bewaarplicht. Voor het correct automatiseren van de audit trail moet de 

software oplossing wel te kunnen voorzien in een correcte functiescheiding.  

 

Functiescheiding  

Een belangrijke aspect waarin de software oplossing zou moeten voorzien is 

functiescheiding bij het invullen van de gebruikersrollen. Het laten uitvoeren van diverse 

handelingen door dezelfde persoon brengt risico’s met zich mee. Bepaalde rollen kunnen 

beter niet gecombineerd worden om risico’s op fouten, belangenverstrengeling en fraude 

te voorkomen. Bij het functionele ontwerp moet ervoor gezorgd worden dat bepaalde rollen 

aan verschillende personen worden toegewezen. Zo worden de risico’s verkleind. In het 

algemeen dient er functiescheiding te worden toegepast tussen gebruikers met 

bestelbevoegdheid, ontvangstbevoegdheid en betalingsautorisatie (factuur accordering).  

 

Digitale archivering  

Uiteraard moet een P2P oplossing beschikken over een digitale archief. Daarbij spelen de 

richtlijnen inzake bewaarplicht een belangrijke rol. Uiteindelijk zal het digitale archief het 

papieren archief moeten vervangen. Minstens zo belangrijk is de beveiliging en ook de 

zoekfunctionaliteit waarmee facturen en/of orders eenvoudig en snel kunnen worden 

teruggevonden.  

 

De Bottom line 

In onze snel digitaliserende samenleving doen zowel kleine als middelgrote organisaties er verstandig 

aan om het document gedreven proces van budget tot betaling te automatiseren. Naast het feit dat 

het proces zich goed leent voor digitalisering biedt het 

uitzicht op aantrekkelijke besparingen en 

efficiencyvoordelen.  

 

Binnen het MKB ligt het voor de hand het initiatief bij een 

P2P project bij de financiële afdeling te laten, maar is het 

van cruciaal belang dat er gezorgd wordt voor een breed 

draagvlak binnen de gehele organisatie. Daarvoor is het 

van belang om de overige afdelingen mee te laten 

denken bij het vormgeven van de oplossing.  

 

Een gefaseerde aanpak waarbij wordt gestart met het digitaliseren van de factuurverwerking 

vergroot de kans op een succesvolle digitalisering van het inkoopproces. Het automatiseren van 

beide processen in één P2P systeem zorgt vanaf dag 1 voor meer inzicht, grip en nauwkeurigheid. 

Kortom, pure synergie die zich laat vertalen in lagere kosten en daarmee hogere winstgevendheid 

voor uw organisatie!  

  

“Het Purchase to Pay 

proces is goed te 

automatiseren en biedt 

uitzicht op aantrekkelijke 

besparingen en 

efficiencyvoordelen.” 
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Over Easy Systems 

Easy Systems biedt workflow-oplossingen voor het digitaal verwerken, bewaken,  sturen en 

archiveren van uw financieel en document gedreven proces. Wij zijn partner voor MKB bedrijven, 

maar bieden tevens passende oplossingen voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. 

Het ontwikkelen van hoogwaardige en tevens zeer gebruiksvriendelijke software is een vak apart. 

Kenmerken die wij hoog in ons vaandel hebben staan. Wij ontwikkelen, implementeren en 

onderhouden een breed scala aan oplossingen op het gebied van factuurverwerking, e-facturatie, 

elektronisch inkoopmanagement, personeelsdeclaraties, documentenbeheer, en overige 

gerelateerde financiële processen. De gebruiksvriendelijkheid van de software speelt hierin altijd 

een belangrijke rol. 

Ons doel? Making IT easy. 

 

Over de auteur 

Michiel Houbraken is werkzaam als Sales Executive binnen Easy Systems en adviseert bedrijven 

binnen de zakelijke dienstverlening bij het optimaliseren van financieel en document gedreven 

processen. Ruime ervaring en kennis is er de afgelopen jaren opgedaan met het toepassen van 

complete Purchase to Pay systemen binnen zeer uiteenlopende MKB organisaties.  

 

Contactgegevens 

Easy Systems BV 

Oortlaan 2 

6716 WD Ede 

T +31 (0)318 648 748 

E info@easysystems.nl 

I www.easysystems.nl  
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