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Club Pelikaan kiest Easy 
Systems in de Cloud 
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Club Pellikaan zet zich in voor mensen die zich graag ontspannen en aan hun fitheid 
werken. Hun credo is: persoonlijke aandacht voor een beter persoonlijk resultaat. 
Etienne Simon, hoofd Financiële Administratie, besloot dat het tijd was dit credo ook 
toe te passen op het financiële proces van Club Pellikaan 
 

Voordat Club Pellikaan gebruik ging maken van de Cloud oplossing van Easy Systems, was 

de financiële administratie veel tijd kwijt met zoekgeraakte facturen en te lange doorlooptijden. 
Ook hadden we weinig tot geen ‘real time’ inzicht in de lopende verplichtingen. Hierdoor 

ontstond de wens om efficiënter te gaan werken m.b.t. het factuurverwerkingproces. Geen 

facturen meer die zoekraken in de organisatie, met minder uren hetzelfde aantal facturen 
verwerken en op elk gewenst moment facturen kunnen accorderen. 

 

Club Pellikaan heeft bewust gekozen voor 

een Cloud oplossing. Met een zestal clubs 
door heel Nederland, is het decentraal 

kunnen beschikken over informatie van 

groot belang. Dit, gecombineerd met het feit 
dat Club Pellikaan geen eigen servers 

heeft, maakt de Cloud oplossing van  

grote meerwaarde.  
 facturenstroom en daarmee een 

efficiëntere verwerking van de inkomende 

facturen. Ook moest de oplossing voorzien 
in een verbeterde workflow voor de 

indirecte kosten. Ewoud Rozendaal, Hoofd  

Financiële Administratie bij Kwik-Fit, 
verteld: “Het grootste deel van de facturen 

verwerkten wij al digitaal, maar toch werd 

nog altijd een groot deel handmatig 
ingevoerd. Daarnaast was het altijd al onze 

wens om voor de indirecte kosten een 

modernere workflow in gebruik te nemen”. 
 

Wensen 
• Koppeling MS Dynamics AX 
• Efficiënter verwerken van facturen 

• Verbeterde workflow 

Voordelen 
• Verwerkingstijd flink afgenomen 

• Efficiënte workflow 

• Verplichtingen scherp in beeld 
• Snellere betaling leveranciers 

Feiten & cijfers 
• MS Dynamics AX 
• 110.000 facturen op jaarbasis 

• 34 gebruikers 

Gekozen oplossing 
• Easy Invoice 

• OCR software 
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Rozendaal vervolgt: “Na een aantal aanbieders te hebben gesproken werd het al snel 

duidelijk dat Easy Systems degene was die het beste bij ons past. Tijdens de  

eerste gesprekken bleek dat Easy Systems goed naar onze wensen had geluisterd en kwam 
met een (betaalbare) oplossing specifiek voor onze situatie.“ 

 

 
 
  

 “Easy Invoice in de Cloud 
sluit aan bij onze wensen voor 
een efficiëntere 
factuurverwerking met een 
goede prijs/kwaliteit 
verhouding”  
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Met Exact Online als boekhoudpakket zocht Club Pellikaan een Cloud oplossing die hier 

naadloos op aan zou sluiten. Een oplossing met een goede prijs/kwaliteitsverhouding waar 

tevens een contractenmodule aan toegevoegd kon worden. Na verschillende leveranciers te 
hebben gesproken en een positief referentiebezoek bij een van de klanten van Easy Systems, 

kwam Easy Systems als beste uit de bus. 

 

“Easy Systems heeft een groot verschil voor ons gemaakt”, verteld Etienne Simons 
enthousiast. “De uren die we op de administratie hebben bespaard kunnen we nu op een 

andere, voor de organisatie meer waardevolle manier, benutten. Ook de snelheid waarmee 

het project is opgepakt hebben wij als zeer prettig ervaren. De gehele organisatie is binnen 
slechts 2 maanden over gegaan. Alle facturen worden nu verwerkt door 1 persoon, we zijn 

aanzienlijk minder tijd kwijt met het opzoeken en archiveren van facturen en de doorlooptijd 

van facturen is sneller.” 
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Interessant? 
Wil je meer weten over purchase to pay automatisering? 
Kijk op easysystems.nl voor meer informatie. 
 
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden die 
wij te bieden hebben? Nodig ons uit voor 
een vrijblijvend gesprek. 
 

Over Easy Systems 

Easy Systems ontwikkelt ERP-onafhankelijke software voor het optimaliseren van het 

purchase to pay proces van organisaties, oftewel het hele proces van een 

aankoopaanvraag tot en met de betaling. Naast purchase to pay specialist is Easy 
Systems tevens een Billing Service Provider die organisaties ontzorgt op het gebied van 

(e-)facturatie.  

 
+31 318 648 748  

info@easysystems.nl  

 

https://www.easysystems.nl/adviesgesprek?utm_source=casestudy&utm_medium=pdf
mailto:info@easysystems.nl

