
BEHOEFTEN
Ruim 30 administraties tegelijk  -
bijhouden
Geen verschillen (rekening  -
courant) tussen administraties
Tijdsbesparing door minder  -
administratieve handelingen
Stroomlijnen inkomende  -
factuurstroom

OPLOSSINGEN
Exact Financials: Centraal  -
stamgegevens onderhouden
Exact Financials: Eenvoudig  -
consolideren 
Exact Financials: Rekening  -
courant verhoudingen
Exact Synergy IFR (Inkomend  -
Factuur Register)

Voordelen
Eenmalige invoer van gegevens -
Snel terugvinden van informatie -
Effi ciëntie en kostenbesparing -
Minder papier en minder fouten -

CleanLeaseFortex is dé specialist in integraal 
textielbeheer. Vanuit meer dan 20 locaties in 
Nederland en België verzorgen zo’n 2500 medewerkers 
textiellogistieke diensten voor de  gezondheidszorg, de 
horeca & recreatie en industrie. CleanLeaseFortex mag 
zich in haar branche koploper noemen, een positie die 
gebaseerd is op een heldere ondernemingsvisie, zuiver 
inzicht in de processen en een transparante aanpak. Bij 
CleanLeaseFortex gaat het niet alleen om het product 
of de dienst. De gehele organisatie, de processen en de 
klantrelatie zijn onderwerp van hun kwaliteitszorg.

www.cleanleasefortex.eu

Customer Success Story

Exact Financials betekent voor ons 
gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit



“Facturen kunnen we met Exact Synergy effi ciënt 
afhandelen. Het hele proces rondom inkoopfacturen 
noemen we nu liefkozend ‘scannen en verwennen’.”

Peter Prins
Controller, CleanLeaseFortex 

CleanLeaseFortex kent circa 2500 medewerkers 
die verspreid zijn over meer dan 20 vestigingen 
in Nederland en Belgie. Kenmerkend is dat er 
veel transacties plaats vinden. Zo komen er 
jaarlijks zo’n 35000 inkoopfacturen binnen. 
‘Exact Financials past daarom uitstekend 
bij onze organisatie,’ aldus Peter Prins. ‘Het 
is zeer gebruiksvriendelijk omdat er veel 
gegevens moeten worden ingevoerd. Ook past 
de structuur van Exact Financials uitstekend 
bij ons type bedrijf, bestaande uit veel 
verschillende vestigingen.’

Stamgegevens eenmalig onderhouden
In Exact Financials worden door 
CleanLeaseFortex 16 administraties 
bijgehouden. Hiervan bestaat één administratie 
weer uit 15 subadministraties, te weten een 
administratie voor iedere wasserijlocatie, 
ingericht op basis van een kostenplaats-  en 
kostendragerstructuur. ‘Perfect aansluitend 
bij onze organisatiestructuur,‘ vertelt Pablo 
Willems. ‘Waarbij we veel tijd besparen 
doordat er sprake is van een overkoepelende 
moederadministratie waaruit alle 
stamgegevens voor debiteuren, crediteuren, 
grootboek en dergelijke centraal worden 
onderhouden. Dit leidt tot uniformiteit door 
alle administraties heen.’

Consolideren: fluitje van een cent
Exact Financials maakt het consolideren 
van al die verschillende administraties 
gemakkelijk voor CleanLeaseFortex. Peter 
Prins: ‘Alle gegevens hoeven niet meer naar 
Excel te worden geëxporteerd. We doen dit 
nu gewoon in één systeem. Kwestie van even 
aangeven in Exact Financials tot welke periode 
we willen consolideren, vervolgens een druk 
op de knop en je bent klaar. Fluitje van een 
cent!’ Pablo Willems voegt hieraan toe: ‘Er is 
bovendien sprake van extra controle, doordat 
consolideren pas mogelijk is nadat alle periodes 
zijn afgesloten. Binnen een paar minuten zijn 
vervolgens de geconsolideerde balans en Verlies 
& Winstrekening uitgedraaid.’

Nooit meer onderlinge verschillen
Op basis van rekening courant verhoudingen 
zorgt Exact Financials ervoor dat er nooit 
meer verschillen kunnen voorkomen 
tussen administraties. Peter Prins: ‘Als we 
bijvoorbeeld iets in beheer boeken in een 
bepaalde administratie, dan maakt Exact 
Financials automatisch hier een verplichting 
voor aan en kunnen kosten die bestemd zijn 
voor een andere administratie daar dus gelijk 
aan worden toegekend. Hierdoor blijft alles 
altijd in evenwicht. Ook de herkomst van een 

CleanLeaseFortex is een van de 50 best geleide ondernemingen van Nederland. Dit 
blijkt uit het Best Managed Companies programma dat Deloitte in samenwerking met 
diverse gerenommeerde partijen jaarlijks organiseert. Vanuit de hoofdvestiging in 
Koudekerk is er continu oog voor de kwaliteit van zowel de bedrijfsprocessen als de 
operationele aspecten. Dit resulteert mede in een gedegen ICT beleid. Sinds 2006 wordt 
er binnen CleanLeaseFortex naar volle tevredenheid gewerkt met Exact Financials. 
Peter Prins en Pablo Willems, respectievelijk controller en hoofd administratie bij 
CleanLeaseFortex, vertellen over hun ervaringen.
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rekening-couranttransactie is gemakkelijk 
terug te vinden, doordat je eenvoudig kunt 
doorzoomen naar de bron.’

Stroomlijnen van de facturenstroom
CleanLeaseFortex werkt ook met Exact Synergy 
IFR voor het stroomlijnen van inkomende 
facturen.  Een factuur die binnenkomt wordt 
direct gescand in Exact Financials. Deze factuur 
krijgt dan eerst de status ‘geblokkeerd’ en 
gaat vervolgens via een werkstroom langs 
de budgethouder die moet goedkeuren. 
Pablo Willems: ‘In onze situatie is een 
unitmanager, die verantwoordelijk is voor 
een wasserijlocatie,  tekenbevoegd tot aan een 
bepaald bedrag. Is het factuurbedrag hoger, 
dan weet Exact Synergy dat eerst een hoger 
geplaatst persoon nog moet goedkeuren. Als 
de factuur vervolgens is goedgekeurd, wordt 
de factuur niet meer geblokkeerd en gaat de 
factuur bij het bereiken van de vervaldatum 
mee met de selectie voor automatische 
betaling.’

Scannen en verwennen
‘Door dit hele proces te automatiseren, heeft 
dit ons enorme tijdwinst opgeleverd. Bedenk 
maar eens dat er bij ons circa 35000 facturen 
per jaar binnenkomen, die voorheen via 
interne post werden verspreid. Er is nu geen 
papieren rompslomp meer, de administratie is 

altijd actueel en we hebben op ieder moment 
een goed overzicht welke facturen nog niet 
zijn geautoriseerd. Voordeel is ook dat we 
nu van leveranciers vaker verzamelfacturen 
centraal binnenkrijgen, die we dankzij Exact 
Synergy IFR effi ciënt kunnen afhandelen. Het 
hele proces rondom inkoopfacturen noemen 
we nu liefkozend ‘scannen en verwennen', 
verwijzend naar de vele voordelen die het ons 
heeft opgeleverd,’ aldus Peter Prins.

Gegevensuitwisseling met JD  Edwards en ADP
Een ander voordeel van Exact Financials is 
de open architectuur en de vele standaard 
koppelingsmogelijkheden. Pablo Willems: 
‘Voor onze ERP-processen werken wij met JD 
Edwards. Allerlei verkoopfactuur-informatie 
wordt rechtstreeks vanuit JD Edwards 
uitgelezen en vervolgens een-op-een ingelezen 
in Exact Financials. Ook koppelt Exact 
Financials met ADP hetgeen we gebruiken voor 
onze salarisadministratie.  Maar het sterkste 
punt van Exact Financials vinden we vooral 
de gebruiksvriendelijkheid van het systeem: 
Je vindt er bijvoorbeeld heel snel in terug 
wat je nodig hebt. En je kunt overal vandaan 
eenvoudig doorzoomen tot de bron. Ook 
zie je bijna altijd in één scherm wat je nodig 
hebt.’ Peter Prins tot besluit: ‘Exact Financials 
betekent voor CleanLeaseFortex dan ook 
fl exibiliteit en gebruiksvriendelijkheid!’


