
EASY SYSTEMS  |  1 

 
  

Succesvolle integratie van 
Easy Systems met Axapta 
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Twilmij ontwikkelt en produceert hoogwaardige kernen en premixen voor de 
diervoedingssector in Noord West Europa. Voor het efficiënter inrichten van hun 
financiële proces waren zij op zoek naar een software oplossing met een succesvolle 
interface voor Axapta (Microsoft Dynamics AX). Easy Systems bood de oplossing! 
 

Twilmij vond in Easy Systems een partner met de 

benodigde ervaring en kennis en schakelde hen in 
voor de implementatie van Easy Invoice. Een 

softwareoplossing voor het digitaal verwerken van de 

inkoopfacturen met een bewezen interface met 
Axapta. Twilmij maakt sinds een kleine twee maanden 

gebruik van Easy Invoice. In deze periode hebben de 

medewerkers van Twilmij zich een duidelijk beeld 
kunnen vormen over de oplossing van Easy Systems 

en de koppeling met Axapta.  

 
‘We zijn nu enige tijd met Easy Invoice aan het werk 

en de ervaringen zijn zeer positief,’ vertelt een finance 

medewerker enthousiast. ‘Easy Invoice heeft alles in 
zich wat we in een dergelijke oplossing verwacht 

hadden. Het is zeer gebruiksvriendelijk en de controleurs en budgethouders werken er zonder 

problemen mee. De kleine opstartproblemen die zich voordeden, zijn netjes en correct in 
behandeling genomen en snel opgelost.’ 

 

 
 

 
  

Wensen 
• Koppeling Isah 

• Efficiënter inkooproces 

• Minder manuele handelingen 
Feiten & cijfers 
• Isah, Multivers 

• 2.500 facturen per jaar 
• 6 gebruikers 
Gekozen oplossing 
• Factuurverwerking 
• OCR software 

• Dynamisch archief 
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“Easy Invoice heeft alles in 
zich wat we in een dergelijke 
oplossing verwacht hadden. 
Het is zeer gebruiksvriendelijk 
en de controleurs en 
budgethouders werken er 
zonder problemen mee.” 
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Vóór de implementatie van Easy Invoice liep men bij Twilmij tegen een aantal lastige 

problemen aan. ‘Voorheen gingen de papieren facturen fysiek het bedrijf door voor controle 
en goedkeuring van diverse medewerkers. Hierbij kon het voorkomen dat er facturen 

verdwenen waardoor we vertraging opliepen in het administratieve proces.’ Ook na betaling 

en archivering van facturen kostte het Twilmij soms veel tijd om een specifieke factuur terug te 
vinden. Met de digitale workflow en fiattering én het digitale archief van Easy Invoice zijn deze 

problemen verleden tijd.en de papieren facturen fysiek het bedrijf door voor controle en 

goedkeuring  
 

Twilmij heeft door de softwareoplossing van Easy Systems een flinke efficiencyslag kunnen 

maken in het administratieve proces. Daarnaast is er op verschillende gebieden grote 

tijdswinst gerealiseerd. Finance medewerker verteld: ‘Er sprake van een snelle controle en 
goedkeuring van de facturen en de facturen zijn in ieder stadium van het proces terug te 

vinden. De grootste tijdwinst zit in het niet meer handmatig hoeven archiveren van de facturen 

en een efficiënter betalingsverkeer. Daarnaast is het digitaal verwerken van inkoopfacturen 
zeer passend in onze moderne bedrijfsvoering. Al met al is de implementatie van Easy 

Invoice, in combinatie met ons financiële systeem Axapta, een grote vooruitgang in ons 

administratieve proces!’ 
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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

