
Plantion creëert met Advanced-Forms 
een signifi cante verbetering in snelheid en 
effi ciency in de elektronische distributie 
van de uitgaande documenten.

 Uitdaging

Documenten, waaronder de nota’s, 

nota overzichten en aanvoerdocu-

menten, op een fl exibele, snelle en 

effectieve wijze elektronisch kunnen 

versturen en archiveren. Daarnaast 

dient de oplossing Advanced-Forms 

aan te kunnen sluiten op een IBM 

Power omgeving en eenvoudig in 

gebruik te zijn, zodat men de

oplossing zelf in beheer kan nemen.

 Software

Maatwerk ERP oplossing op IBM 

Power platform.

 Oplossing

Advanced-Forms met integratie

via XML.

  Waarom Advanced-
Forms?

Advanced-Forms biedt Plantion de 

mogelijkheid om snel en eenvoudig 

nota’s en andere documenten te 

verwerken tot professionele en elek-

tronische documenten, deze elektro-

nisch te verzenden en te archiveren. 

Daarnaast biedt Advanced-Forms 

een geautomatiseerde interface met 

SharePoint, zodat de elektronische 

documenten direct door relaties 

van Plantion opgevraagd kunnen 

worden via het Mijn Plantion portaal.

  Is Advanced-Forms ook 
voor u geschikt?

Advanced-Forms is breed inzetbaar 

omdat het aansluit bij alle (ERP)

applicaties en applicatie platformen. 

Daarnaast biedt het een moderne 

grafi sche user interface voor het 

gehele uitgaande documenten-

proces binnen uw organisatie, 

inclusief integratie met cloud- en 

smartphone/tablet toepassingen.

Plantion is een bloemen- en plantenveiling en als coöperatie feitelijk eigendom 
van ongeveer 263 kwekers van bloemen en planten. 
Plantion is daarmee een bruisende marktplaats voor o.a. bloemisten, hoveniers 
en detaillisten. De dienstverlening is klantgericht, de benadering hartelijk. Kwe-
kers en kopers zijn bij Plantion geen nummer maar hebben een naam.

“Personalisering is bijzonder belangrijk en dat komt terug in de communicatie 
met onze klanten”, aldus Ron Nieboer, applicatie manager bij Plantion. “Naast 
verzending van documenten is digitale archivering van de documenten 
ook belangrijk. Uitgangspunt was en is om eenvoudig en beheersbaar nota 
overzichten, nota’s en gerelateerde aanvoerdocumenten digitaal te archiveren 
en het digitale archief zowel intern als extern te ontsluiten. Uiteindelijk wilden 
wij de opmaak, distributie en archivering van de uitgaande documenten 
zoveel mogelijk zelfstandig en effectief kunnen uitvoeren”, aldus Ron Nieboer.

Daarnaast was Plantion op zoek naar een oplossing voor E-Factureren 
waarmee ze eenvoudig en zelfstandig de uitgaande facturen op een 
geautomatiseerde wijze elektronisch kunnen versturen. “Derhalve gingen 
wij op zoek naar een oplossing die al deze wensen voor ons kon invullen 
vanuit de gedachte van elektronisch factureren, want wij hadden berekend 
dat we met name op dat vlak veel kosten konden besparen en uiteraard 
ook een steentje konden bijdragen aan een groenere leefomgeving”.

“Wij kwamen via een E-Factureren seminar in contact met Quadira en 
zij bleken met Advanced-Forms precies die gebruiksvriendelijke en 
complete oplossing te bieden die wij zochten. Bovendien bleek al 
snel dat Quadira veel ervaring en de juiste uitgebreide kennis in huis 
heeft om de vertaalslag te kunnen maken van onze wensen en eisen 
en het product wat we op dat moment gebruikten, naar de juiste en 
gewenste oplossing met Advanced-Forms”, vertelt Ron Nieboer.
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Quadira is een onderneming met

eigen kantoren in Nederland, België 

en Duitsland en beheerst al meer dan 

15 jaar diverse disciplines op gebied 

van Output Management,

E-Factureren en Digitaal Archiveren.

Wij beschikken daarbij over kennis en 

expertise van Output Management in 

combinatie met bekende applicatie- 

en technische omgevingen, waaron-

der Oracle, Oracle JD Edwards, SAP, 

Jeeves, Infor, Microsoft Dynamics, 

Microsoft Windows, IBM OS/400, Unix 

en Linux. Wij zijn actief en breed 

georiënteerd in de markt en hebben 

vele gerenommeerde bedrijven als 

klant uit diverse sectoren, van Retail 

tot Food en van Industrie tot Logistiek.

Over Plantion

Plantion is een coöperatie en feitelijk eigendom van ongeveer 263 kwekers van bloemen en 

planten. Deze rechtsvorm geeft ons bedrijf een eigen dynamiek en een bijzondere missie. De 

doelstelling is niet ‘zoveel mogelijk winst maken’, maar ‘het verhandelen van de producten 

van onze leden op een verantwoorde manier tegen een acceptabele prijs’. Dat doen we 

met verve. De bekende drie P’s (planet, people, profi t) nemen we daarbij serieus. 

Op basis van een gezonde fi nanciële exploitatie werken we zoveel mogelijk klimaatneutraal 

en geven we onze mensen ruimte om zich te ontwikkelen.

“Zien is nog altijd geloven”, 
aldus Ron Nieboer. Vanuit die 
visie van Plantion heeft men 
eerst een Proof of Concept 
opzet gemaakt met enkele 
concrete documenten 
waaronder de nota. Ron 
Nieboer: “Tijdens deze 
proefperiode bleek al snel 
dat Advanced-Forms volledig 
voldeed aan onze wensen 
en eisen en het beeld dat 
Quadira had geschept van 
de oplossing. Bovendien 
kon Quadira ons uitstekend 
adviseren in de juiste aanpak 
om bijvoorbeeld de inhoud 
van de documenten via XML 
structuren aan te leveren 
vanuit ons IBM Power platform. 

“Ron Nieboer: Na deze 
succesvolle proefperiode 
hebben we Advanced-Forms 
defi nitief geïmplementeerd. 
Mede dankzij een goede 
projectvoorbereiding 
konden we al direct bij aanvang van het project een SharePoint 
koppeling realiseren waardoor we via ons Mijn Plantion klanten portaal 
onze klanten zelf de gelegenheid geven om hun nota’s en/of kopie 
nota’s op te halen”. “Verder hebben we samen met Quadira een 
automatische opschoning van ons digitale archief opgezet, vanuit de 
Belastingdienst eis dat documenten 7 jaar bewaard moeten blijven”.

Gedurende de implementatie zijn enkele medewerkers van Plantion 
getraind, zodat ze prima in staat zijn om Advanced-Forms zelfstandig 
te beheren en verder uit te bouwen. “Precies wat we graag wilden”, 
aldus Ron Nieboer. “Nu kunnen we zelf documenten eenvoudig 
aanpassen en koppelen aan het digitale archief”. Verder zijn er nog 
altijd genoeg volgende effi ciencyslagen die we met Advanced-Forms 
kunnen maken. De oplossing betaalt zich dubbel en dwars terug”.


