Club Pellikaan
kiest Easy Systems
in de Cloud
Case Study: Club Pellikaan
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 Financiele Administratie, besloot dat
het tijd was dit credo ook toe te passen op het financiele
proces van Club Pellikaan.

WENSEN
- Efficiënter werken
- Geen facturen meer die
zoekraken
- Altijd toegang tot en inzicht in de
facturen
VOORDELEN
- Korte implementatietijd door
Cloud model
- Minder mensen nodig voor
hetzelfde werk
- Tijdswinst in het verwerken van
de facturen
- Sneller terugvinden van facturen
FEITEN & CIJFERS
- Exact Online
- 10.000 facturen per jaar
- 15 gebruikers
- 6 adminstraties
GEKOZEN OPLOSSING
- Easy Invoice in de Cloud
- OCR in de Cloud

EASY SYSTEMS BV

|

OORTLAAN 2

|

DE OVERSTAP NAAR
DIGITAAL WERKEN

DE KEUZE VOOR EEN CLOUD
OPLOSSING

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.
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EASY SYSTEMS ALS BESTE
UIT DE BUS
Met Exact Online als boekhoudpakket zocht Club Pellikaan een Cloud
oplossing die hier naadloos op
aan zou sluiten. Een oplossing

+31 (0)318 648 748

|

WWW.EASYSYSTEMS.NL

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.

“EasyInvoice in de Cloud sluit
aan bij onze wensen voor een
efficiëntere factuurverwerking
met een goede prijs/kwaliteit
verhouding”

ERVARINGEN TOT DUSVER
“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.”

Etienne Simon - Financiële Administratie

De garanties van Easy Systems

Onze oplossingen
-

Een interface voor ieder financieel systeem
Fixed price implementatie
Oplevering mogelijk in slechts 5 dagen
Permanente tijd- en kostenbesparingen
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E-facturatie
Scannen & Herkennen
Factuurverwerking
Inkoopmanagement
Contractbeheer
Declaratieverwerking
Cloud & On-premise
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