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Tata Steel:
ijzersterke factuurverwerking

De afdeling accounts payable van Tata Steel Nederland in IJmuiden verwerkt
elk jaar zo’n 250.000 facturen. Daarvan komen er ongeveer 100.000 binnen
op papier en in toenemende mate ook via e-mail. Docspro heeft op basis van
Kofax software een factuuroplossing bij Tata Steel neergezet die deze documentstromen automatisch bundelt en op uniforme wijze digitaal verwerkt en
klaarzet voor de workflows in SAP. Ron van Woensel, Information Manager
Accounts Payable bij Tata Steel, is erg tevreden: “De factuurafhandeling
verloopt nu zo efficiënt dat we 10 FTE’s hebben bespaard. Mede daardoor
is onze investering al in 1,5 jaar terugverdiend.”
“Een groot deel van de facturen verwerkten we al elektronisch, bijvoorbeeld
via XML-documenten of self-billing. De grote bottleneck zat voor ons in de
papieren facturen die we binnenkrijgen,” aldus Ron van Woensel. “
De verwerking van die papierstroom wilden we versnellen en optimaliseren.
Integratie met de workflows in SAP was daarbij voor ons cruciaal.”

Automatisch geboekt
Dankzij de oplossing van Docspro worden de papieren facturen nu
digitaal verwerkt. De binnengekomen documenten worden eerst
gescand per factuursoort. Van de facturen die gekoppeld zijn aan een
bestelling worden de benodigde gegevens automatisch herkend en
doorgezet naar SAP. “Facturen die matchen met de bestelling worden
automatisch geboekt,” vertelt Hans van der Meulen, Manager Accounts
Payable bij Tata Steel. “Facturen waarvan bijvoorbeeld de prijs niet
klopt of die een mis-match vertonen met de geleverde diensten,
draaien nog zeven dagen mee. Als de ontbrekende goederenontvangst
ondertussen is vastgelegd, of het prijsverschil is aangepast, wordt de
factuur alsnog automatisch geboekt.”
SAP workflow
Als de factuur na zeven dagen nog niet overeenkomt met de bestelling,
dan gaat de factuur via de SAP workflow naar de controleurs voor
handmatige verwerking. Op prijs geblokkeerde facturen worden via
SAP workflow naar de inkopers gestuurd. Op hoeveelheid geblokkeerde facturen gaan naar de medewerkers van het materiaalbedrijf. Hans
van der Meulen: “Het grote voordeel is dat elke factuur meteen kan
worden ingeboekt en opgenomen in de SAP workflow, ook al moeten
sommige facturen apart worden afgehandeld. Zodra is geverifieerd
en eventueel gecorrigeerd wat er niet klopt, worden ook die facturen
betaalbaar gesteld. Daarnaast zijn er facturen die niet aan een bestelling zijn gekoppeld; die worden altijd via de SAP workflow beoordeeld
en geautoriseerd.”
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• www.tatasteel.nl
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“Samenwerken met Docspro betekent state-ofthe-art oplossingen, standaardisatie van
werkprocessen en verbetering van de efficiency.”
Hans van der Meulen, Tata Steel

Facturen per e-mail
Facturen die via e-mail binnenkomen worden met behulp van Docspro
E-mail Importer automatisch verzameld en op dezelfde wijze verwerkt als de gescande facturen. “Op dit moment ontvangen we per
maand zo’n duizend facturen per e-mail,” vertelt Ron van Woensel,
“en dat aantal stijgt gestaag. Met de oplossing van Docspro kan dat
probleemloos worden ingepast in ons proces.” Hij is ook erg blij met
de rapportagemogelijkheden die Docspro-partner Avelon heeft
ingebouwd: “Die geven ons veel beter inzicht in het verloop van de
factuurstroom: waar zitten de knelpunten, waar moet worden
bijgestuurd.”
Zeer tevreden
De samenwerking met Docspro en Avelon is Tata Steel goed bevallen
en inmiddels wordt de oplossing – aangepast aan lokale eisen – ook
bij Tata Steel UK geïmplementeerd. Ron van Woensel: “Ze begrijpen
de wensen die wij hebben en de urgentie die soms nodig is. Dat werkt
prettig.”

De oplossing van
Docspro bij Tata Steel
is bekroond met de
Kofax Transform
Award 2012, categorie
‘Best Process Integration’.

