
 

 

 

 

  

 

 ONBOARDING CAMPAGNE 
Activeer uw leveranciers voor e-facturatie 
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ONBOARDING CAMPAGNE 
E-facturatie wordt pas echt succesvol met de hulp van uw leveranciers. Zij moeten hun facturen 
elektronisch gaan aanleveren. Het aansluiten van leveranciers wordt door ons ook wel ‘onboarden’ 
genoemd en is de sleutel tot het succes van e-facturatie. Om al uw leveranciers ‘aan boord’ te 
krijgen, moeten deze actief benaderd worden. U heeft een goede strategie nodig om dit succesvol 
te laten verlopen.  
 
U BENT ER KLAAR VOOR, EN NU?  
 
U wilt graag e-factureren, maar uw leverancier 
is hier wellicht helemaal niet mee bezig. Het is 
daarom belangrijk om het uw leverancier zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. Hoe kunt u uw 
leverancier helpen, zodat hij u gaat helpen 
door zijn facturen elektronisch aan te leveren? 
 
UITBESTEDEN 
 
U kunt ervoor kiezen om het onboarden 
uit te besteden aan Easy Systems. Met onze 
activatiecampagne helpen wij u op een 
eenvoudige en efficiënte manier contact te 
leggen met uw leveranciers om hen te laten 
participeren in uw overgang naar e-facturatie. 
Met als doel een efficiëntere verwerking van 
uw facturenstroom en direct lagere 
verwerkingskosten van facturen. 
 
LEVERANCIERS IN KAART  
 
Het is van belang om een goed overzicht te 
hebben van al uw leveranciers, zodat u hen  
specifiek kunt benaderen. In de praktijk blijkt 
dat niet elke organisatie een actueel en 
volledig overzicht heeft van de leveranciers 
waarmee zaken wordt gedaan. Breng daarom 
nu al uw leveranciers in kaart.  
 
Analyseer de in kaart gebrachte leveranciers, 
bijvoorbeeld op grootte, aantallen facturen, 
omvang van de factuurbedragen, complexiteit 
of andere vergelijkbare parameters. Ga na 
welke leveranciers of welk type facturen u de 

meeste verwerkingstijd kosten, vanwege de 
aantallen of vanwege de kwaliteit. 
 
 
PERSOONLIJKE BENADERING 
 
Wij maken het voor uw leveranciers 
eenvoudig en overzichtelijk om te beginnen 
met e-factureren. Via gerichte en persoonlijke 
communicatie worden zij stap voor stap 
meegenomen in het gemak van e-factureren.  
 
Wij adviseren u uw leveranciersbestand in 
twee segmenten te verdelen. Benader als 
eerst uw grootste, of meest complexe, 
leveranciers op het gebied van facturen. 
Hiermee behaalt u de grootste winst. 
Vervolgens kunt u uw overige leveranciers 
benaderen. Zo wordt de werkdruk over uw 
financiële afdeling gespreid.  
 
ONBOARDING PAKKET 
 
U ontvangt van ons een aantal materialen ter 
ondersteuning van de leveranciersactivatie. 
Op de volgende pagina vindt u een duidelijk 
overzicht van wat u van ons kunt verwachten. 
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ONBOARDING PAKKET 

Setup Onboarding Campagne  
Faciliteren van communicatie (campagne templates, e-mails en reminders) voor leveranciers √ 
Unieke activatie website*  √ 
Online detailinformatie per keuzemogelijkheid √ 
Digitale informatiekit (per keuze) √ 
Eenmalige Investering Gratis 

* Incl. Hosting en ondersteuning activatie website 

 

TOELICHTING 

Activatie website 
Easy Systems richt een specifiek voor uw leveranciers bedoelde activatie website in, waar zij alle 
benodigde informatie kunnen vinden en zich aan kunnen melden voor het pakket naar keuze. 

Digitale informatiekit 
Een digitale informatiekit met daarin alle informatie over de door uw leverancier gekozen e-
facturatie optie. 
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Over Easy Systems 
Easy Systems is een Billing Service Provider en biedt veilige 
toegang tot het Europese e-facturatie netwerk (PEPPOL) en 
aanvullende diensten voor alle inkomende en uitgaande 
factuurstromen. Daarnaast bieden wij als purchase to pay 
specialist ERP-onafhankelijke software voor het optimaliseren  
van uw purchase to pay proces.   

Zo kunt u ons bereiken: 

Easy Systems BV 
+31 318 648 748 
info@easysystems.nl 

mailto:info@easysystems.nl

