Wereldwijd declaratiegemak
Dümmen Orange staat voor het beste in bloemen en planten. Al meer
dan 100 jaar excellereerd het bedrijf in ondernemen met een unieke en
vernieuwende collectie bloemen en planten. Van veredeling tot marktintroductie, Dümmen Orange heeft wereldwijd alles in huis.
Dümmen Orange heeft meer dan 1000 werknemers wereldwijd.
Een selecte werknemersgroep reist de hele wereld.
De declaraties? Die verwerken ze met SRXP.

Declaratiedruk
Duizenden declaraties van een paar honderd medewerkers.
De financiële afdeling kreeg ze allemaal op het bureau.
Sommige bonnen missen, raken kwijt, of zijn in vreemde
talen. Een gapend gat bleef over op de creditcardafschrijvingen. Niet elke uitgave werd verantwoord. Daarnaast was de
administratie uren kwijt aan het afletteren van creditcardstatements en bijelkaar zoeken van bonnen.
Dümmen Orange had te weinig zicht op uitgaven en een
tekort aan tijd.
Dit moest anders.
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De oplossing
De finance manager van Dümmen Orange werd aangewezen om het declaratieprobleem op te lossen doormiddel van een online systeem. ‘Het volgende was van
belang:

Het volgende is BELANGRIJK
1. Gebruiksgemak
Iedereen moet de oplossing begrijpen.

2. Tijdsbesparing
Minimale administratieve werkdruk.

3. Waterdichte verantwoording
Elke uitgave moet onderbouwd zijn.

4. Koppeling met Exact
Declaraties met één klik in Exact, onder de
juiste codes.

5532 1234 5678 9000
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Na een hand vol providers komt Dümmen Orange bij SRXP uit. SRXP is de
oplossing van Exact. Hierdoor sluit SRXP naadloze aan op de boekhouding van
Dümmen Orange. Daarbovenop is SRXP exclusive partner met ICS, de marktleider
op het gebied van creditcards. Betaalt een werknemer in Kenia met de Mastercard?
Dan staat de uitgave direct in SRXP. Met een foto van de bon.

“Niet alleen makkelijk voor de declarant, ook de administratie profiteert
hiervan.’

Dümmen Orange HEEFT
1. Gemakkelijk zicht
Op alle creditcarduitgaven.

2. Tijdsbesparing
Automatische accordering en aflettering.

3. Waterdichte verantwoording
Altijd foto én omschrijving bij declaraties.

4. De beste declaratieoplossing
Rechtsstreeks van Exact
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Reduce Expense Costs
Over SRXP
SRXP houdt zich bezig met één ding: declaratiesoftware. Dat is onze corebusiness, hier zijn wij het beste in.
SRXP heeft meer dan 700 klanten, variërend van het mkb tot multinationals zoals
Mammoet, Port of Rotterdam en Rituals. SRXP wordt dagelijks in meer dan 90
landen gebruikt door ruim 50.000 gebruikers.

EFFICIËNTIE in 3 stappen

Stap 1

Stap 2

De medewerker betaald en legt de De manager keurt de declaratie
goed of af in de online portal.
bon vast met de SRXP-app.
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Stap 3
Finance exporteert alle data met
één klik in Exact.

Het resultaat
Dankzij SRXP reist Dümmen Orange compleet declaratie-efficiënt over de wereld.
Klinkt leuk. Maar met cijfers nog leuker:

RESULTATEN
75% tijdsbesparing
De bewezen workflow realiseert 75% tijdsbesparing per declaratieformulier.
Ongeacht de organisatiegrootte.

65% ROI binnen 4 maanden
Door lage kosten, snelle implementatie en excellente adoptie ervaren bedrijven
binnen 4 maanden een positieve ROI van 65%.

Tot 20% besparing per businesstrip
SRXP registreert btw conform nationale en internationale wetgeving. Hierdoor
is het mogelijk om met SRXP buitenlandse btw teruggave te automatiseren en
tot 20% per businesstrip te besparen.

93% adoptiegraad na Q1
Ongebruiksvriendelijkhe software zorgt voor langdurige adoptietrajecten.
De easy-to-use SRXP app en portal worden vrijwel direct opgenomen in de
werkwijze van declaranten.

Live in 2 weken
Plug and play. Ga direct van start.

Dummen Orange
Dümmen Orange is een van de grootste bedrijven op gebied van veredeling en
marktgang van bloemen en planten. Met locaties in meer dan tien landen heeft
Dümmen Orange wereldwijd een sterke positie. Door een eeuw ervaring vliegen
bloemen en planten van deze veredelaar in meer dan 110 landen over de toonbank.
Operationeel een flinke klus, resulterend in een hoop declaraties. SRXP maakt dit
een stuk makkelijker.
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Waarom Dümmen Orange SRXP KIEST
Hoofddoelen Dümmen Orange
Minimaliseren van administratieve taken en
zicht krijgen op elke uitgave.

Kickoff eind 2015

Alle creditcarddeclaraties werden handmatig
afgeletterd. Dümmen Orange had weinig zicht
en veel administratief werk

5.000 declaraties per jaar

Bedrijfsprofiel
Dümmen Orange is een van de grootste bedrijven op gebied van
veredeling en marktgang van bloemen en planten. Met ruim een
eeuw ervaring is Dümmen Orange werkzaam in meer dan 110
landen.

Op jaarbasis verwerkte Dümmen Orange meer
dan 5.000 bonnen met de hand.

80 medewerkers van Dümmen Orange leggen
dagelijks onkosten vast in SRXP.

Voor SRXP

Tijdens SRXP

Bonnen raken kwijt: niet
alle uitgaven worden
verantwoord.

Alle bonnen worden
automatisch toegevoegd
aan de creditcarduitgave.

Implementatie in 2 weken

Declaraties worden
handmatig overgetypt in
Exact Globe

Alle declaraties worden
met één klik geëxporteerd
naar Exact Globe

Finance heeft pas aan het
eind van de maand zicht
op uitgaven.

Declaraties zijn direct,
online inzichtelijk.

80 frequente declaranten

Het SRXP implementatieteam koppelde alle
kaarten en bedrijfsregels in de cloudoplossing.

20 uur per maand bespaard

Volgens onderzoek bespaart SRXP 20 uur per
maand.
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GEÏNTEGREERDE oplossingen
Activeer de SRXP cloud

Btw teruggave

Verbind Speakap

De open API en CSV exports
maken het ook mogelijk om te
integreren met overige financeen HR-systemen. Declaratiedata wordt gekoppeld zonder
concessies op het gebied van
dataveiligheid.

Internationaal btw terugvragen
op kleine uitgaven is tijdrovend
en complex. SRXP maakt dit
eenvoudig door buitenlandse btw
teruggave over onkostendeclaraties te automatiseren.

Wacht nooit meer op laat
ingeleverde declaraties. Met de
SRXP-Speakap combinatie maak
je het mogelijk om declaraties
te laten indienen, accorderen en
hierover te communiceren.

Aangesloten leveranciers
Een kleine selectie
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Functies waarmee je BESPAART
Automatisch creditcards afletteren

Robotic Business Rules

Zoek nooit meer bonnen en creditcardstatements bij
elkaar. Onze real-time creditcardintegratie verwerkt
uitgaven en matcht deze direct met de bijbehordende
bonnen. Zo wordt elke uitgave verantwoord.

Bepaal declaratieregels en automatiseer
accordering gebaseerd op: bedrag, categorie,
personen, functies en entiteiten.

Kilometer- & urendeclaraties

SRXP integreert met alle banken en creditcardleveranciers zoals VISA, Amex en Mastercard.

Gebruik de Google Maps integratie om
kilometers vast te leggen. Declareer ook uren
in SRXP en centralizeer alles in 1 platform.

Trips aanvragen

Vraag businesstrips aan. Hierdoor maak je het
mogelijk om vooraf budgetten goed of af te
keuren. Ideaal voor budgetplanning.

Flexible PDF module

Integreer SRXP met externe declaraties van
hotels, Uber en veel meer doormiddel van een
persoonlijke PDF forward email.

Rapportfilters

Rapporteer op basis van personeelsnummer,
functie, entiteiten, grootboeknummers,
kostenplaatsen en zelfgemaakte kenmerken.

Single Sign-On

Laat medewerkers via Single Sing-On inloggen
en maak declareren nog toegankelijker.
© Copyright 2019 SRXP..
Reduce Expense Costs

Reduce Expense Costs Today!
Questions?

SRXP

Amsterdam, NL

+31 (0)20 2611 711
hello@srxp.com

Wereldwijd Vertrouwd

Gebruikt door meer dan 50.000, waaronder:
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