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Veel efficiëntere verwerking 
van facturen met Easy 
Systems 
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Vandersterre is een groothandel, merkenleverancier, exporteur, dienstverlener en 
verpakker van Hollandse kaasspecialiteiten; van merkkazen waaronder internationale 
merken als Prima Donna en Landana kaas, maar ook Goudse jong tot en met oud  
in verschillende gewichten en modellen, kazen met minder vet, regionale kazen, 
geitenkazen, schapenkazen en échte boerenkaas  
 

Bij Vandersterre werken ongeveer 275 
FTE in diverse vestigingen, waaronder 

Bodegraven, Grootebroek en Meerkerk. 

Het succes van Vandersterre is te danken 
aan creativiteit en innovatief- en 

onderscheidend vermogen met betrekking 

tot het produceren, veredelen (opleggen 
en rijpen), verpakken en vermarkten van  

kwalitatief hoogwaardige kaas. 

 
“We zijn als bedrijf altijd op zoek naar 

oplossingen om te innoveren en de 

processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld 
door de introductie van nieuwe 

verpakkingsvormen, merken en formules 

en door procesverbetering te realiseren 
om dubbel werk te voorkomen”, zegt 

Richard van der Lingen, Manager Finance 

bij Vandersterre. 
 

Voorheen werden digitale facturen uitgeprint. Er werd van de binnengekomen facturen een 
kopie gemaakt en de kopie werd bewaard op de boekhouding. Het origineel ging de 

organisatie in naar de accordeurs. Wanneer het origineel getekend terugkwam werd de kopie 

weggegooid. Op de factuur werd vervolgens  een boekstempel gezet en de boekstempelwerd 
handmatig ingevuld. Hetgeen wat op de boekingsstempel stond werd daarna ingeboekt in het 

Wensen 
•  Processen versnellen 

•  Meer inzicht in factuurstromen  

•  Facturen makkelijk op te zoeken 
 Voordelen 
• Veel efficiënter werken 

• Leveranciers kunnen sneller worden 
geïnformeerd  

• Minder communicatie noodzakelijk tussen 

budgethouders en boekhouding 
Feiten & cijfers 
• Unit4 AW 

• 35.000 facturen per jaar 
• 35 gebruikersAccountview  

Gekozen oplossing 
• Easy Invoice  

• Image Capture 
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boekhoudpakket. De factuur werd na het inboeken en betalen opgeborgen in ordners. 

Richard: “Het bovenstaande proces was tijdrovend en bovendien foutgevoelig. Daarnaast 
kwam het nog geregeld voor dat een accordeur een factuur opvraagt bij de boekhouding en 

deze opgezocht moest worden in de ordners.” 

 

Vandersterre was op zoek naar een oplossing wat flexibel is in het implementeren van onze 
wensen en een bestaande koppeling heeft met het boekhoudpakket Unit4 AW. Door gebruik 

te maken van de oplossingen van Easy Systems, wordt meer inzicht in inkomende facturen en 

factuurbedragen verkregen, en kunnen accordeurs makkelijker facturen terugzien. 
 “Het project is naar volle tevredenheid verlopen,” aldus Richard. “Alles is precies volgens 

planning uitgevoerd en we konden op de vooraf afgesproken datum live gaan zonder 

noemenswaardige problemen. Wel zijn er na de livegang nog de nodige finetuningspunten 
naar voren gekomen. Deze werden snel en vakkundig opgelost.” Uiteindelijk valt en staat de 

implementatie met het goed testen voor de livegang. Door zoveel mogelijk punten vooraf op te 

lossen belast je de uiteindelijke gebruikers niet met knelpunten waardoor ze geen klagen 
hebben over het pakket. 

 

Nu de oplossingen voor geautomatiseerde factuurverwerking live zijn, kan er veel efficiënter 

worden gewerkt. Facturen hoeven niet langer te worden gekopieerd en in postbakjes de 
organisatie rond te gaan. Daarnaast is er nu veel meer inzicht in waar een factuur zich bevindt 

en of bijvoorbeeld de vervaldatum in gevaar dreigt te komen. Bovendien is er nu ook meer 

inzicht in de kosten, zelfs wanneer de factuur nog niet definitief is geboekt in het 
boekhoudpakket. Richard: “Doordat alles gelogd wordt kunnen we altijd terugkijken of er een 

notitie aan een factuur is toegevoegd en of een factuur bijvoorbeeld structureel te lang op een 

afdeling ligt voordat deze opgepakt wordt. De accordeurs kunnen de facturen welke ze in het 
verleden hebben geaccordeerd terugzien in hun eigen archief waardoor ze de afdeling 

boekhouding hier niet meer mee hoeven te belasten. Ik hoor louter positieve verhalen uit de 

organisatie, zowel van collega’s van financiën als de accordeurs van overige afdelingen.” 
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autorisatiemanagement). De implementatie kostte Easy Systems slechts dertien dagen. De 

resterende tijd hebben we besteed aan testwerkzaamheden en het trainen van collega’s  
om optimaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe applicatie. Daarna volgden nog twee 

maanden ‘nazorg’ voor optimalisatie en oplossing van een aantal praktische problemen. Het 

project liep als een geoliede machine. Daarom hebben we de implementatie van Easy 
Expense (geautomatiseerd declareren) er gelijk achteraan gedaan. Dat ging alles bij elkaar 

nog een maand sneller. Het resultaat is dat de financiële administratie niet meer omkomt in  

de bonnetjes uit allerlei verre oorden maar dat de creditcarduitgaven allemaal online 
afgehandeld worden. Voor alle betrokkenen scheelt dat een hoop tijd en wij hebben  

als management veel sneller inzicht in de kosten. Nu kunnen onze mensen in het buitenland 

waar en wanneer ze maar willen via hun laptop declareren en hun rijtjes te autoriseren 
facturen afwerken. Er is geen reden meer voor te late goedkeuring van facturen. Ook kunnen 

ze via het systeem eenvoudig een opmerking voor een budgethouder of een vraag voor de 

financiële administratie toevoegen. Heel handig is ook dat de onderliggende facturen  
digitaal inzichtelijk zijn omdat ze zijn gescand. Dat scheelt onze financiële administratie een 

hoop ad hoc-vragen. Easy Systems heeft het mogelijk gemaakt dat ons financiële team van 

drie personen de groei heeft kunnen opvangen met hetzelfde aantal mensen.’ 
 
  

“De samenwerking met Easy 
Systems ervaar ik van begin af 
aan als prettig en 
professioneel. Het is goed om 
te zien dat de organisatie zelf 
ook doorontwikkeld en er meer 
oplossingen mogelijk zijn 
zoals voor contracten wat 
wellicht ook interessant voor 
ons kan zijn.”  
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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

