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Een geautomatiseerd inkoop proces zorgt voor:

75%
Tijdsbesparing en

vermindering
proceskosten

Exact P2P

Exact Expense 
Management

5%
Lagere inkoopkosten

Bron: onderzoeksrapport kenniscentrum e-ProQure 2019



De praktijk



Praktijk – het bestelproces • Aanvraag bij willekeurige/nieuwe
leverancier. Geen afspraken of 
contract

• Veel eenmalige en kleine
leveranciers

• Niet mijn budget. Dus geen focus 
op prijs. Geen inzicht op impact 
budget.

• Geen inkoopafdeling bij betrokken. 
Dus geen onderhandeling

• Weinig tot geen grip op kosten, 
geen optimale besteding van 
middelen



De praktijk – ontvangst factuur • Onduidelijk wie het besteld heeft

• Factuur ‘verdwijnt’ in overvolle
mailbox

• Factuur doorlooptijd is te lang.

• Veel handling bij F&A. 

• Onnodige werkzaamheden bij
aanvragers, F&A, budgethouders

• Bij betalingen wederom
goedkeuren van de factuur.



De praktijk – Contracten
• Geen grip op contracten

• Bestellingen niet gekoppeld aan
contracten

• Geen zicht op contract uitnutting

• Geen inzicht in periodieke
verplichtingen



Grip op kostenVloeiend bestel
proces

Beheersing
contracten

Strategische
inkopen /  

leveranciers

EXACT PURCHASE TO PAY

# leveranciers / Kosten

Besparen op inkopen

Minder leveranciers

Volwassenheid organisatie

Besparen op
‘verwerkingstijd van 

bestelling tot betaling’  



Demonstratie



Minder inkoopkosten en minder leveranciers door:

 Tijdbesparing en minder kosten door een transparant en intiutief

proces

 Inzicht in de impact van een bestelling op het afgesproken budget

 Minder administratieve handelingen bij de factuurverwerking

 Grip op inkoopcontracten

 Besparing op de inkoopkosten

Exact Purchase to Pay



De praktijk - declareren • Gedoe met bonnetjes en
excelsheets

• Excel declaratie formulieren zijn
tijdrovend, frustrerend en fraude
gevoelig

• Veel handwerk omdat
declaratiesheet handmatig
verwerkt moet worden door F&A

• Vertraagd inzicht in kosten en
uitgaven door lange doorlooptijd
declaraties

• F&A spendeert tijd aan controleren
en terechtwijzen van de declaraties

• Creditcard betalingen worden
handmatig gematched



Eenvoudig
declareren met 

de APP

5
12

20

Verwerkingstijd

tevredenheid

Verwerkingstijd declaraties

Grip op creditcard
uitgaven en BTW

Meer controle
minder handwerk

Grip op kosten en
uitgaven

EXACT EXPENSE MANAGEMENT



Demonstratie



 Bespaar 75% van de verwerkingstijd.

 Grip over creditcarduitgaven

 Automatiseer buitenlandse btw-teruggave en bespaar tot 
20% per business trip.

 Declaratiedata met één klik te exporteren naar Exact.

 Volledig inzicht in kosten en uitgaven geeft grip en 
verhoogt je marges.

Exact Expense Management



BEDANKT VOOR UW AANDACHT
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