Factuurverwerking in Infor LN

Efficiency door digitale factuurverwerking en Fixed Price project
Solide interface met Infor LN geeft efficiency
Ivar Kappen, Controller bij Nedmag, vertelt: “Wij waren op zoek naar een volledig geïntegreerde
factuurverwerkingsoplossing voor Infor LN, om tijd vrij te maken voor andere werkzaamheden.
Daarnaast wilden wij uiteraard ook geen facturen meer kwijtraken, een herkenbaar probleem voor
veel organisaties. Onze keuze is bepaald door de uitgebreide ervaring van ISProjects met de
interface naar Infor LN, gecombineerd met een scherpe prijs. In de praktijk zijn wij zeer tevreden
over deze keuze. Allereerst werkt de interface met Infor LN voor digitale factuurverwerking zeer
goed. Wij hebben gelukkig weinig maatwerk en liepen daardoor niet tegen gekke dingen aan.
Daarnaast vinden de gebruikers het pakket prettig werken en is de tijdsbesparing op de
crediteurenadministratie dagelijks merkbaar. Wij houden nu tijd over voor werkzaamheden die
voorheen bleven liggen en kunnen nieuwe projecten oppakken!”

Project “Fixed Price” en uitgebreide ondersteuning
“Het project is erg goed verlopen. We zijn volgens planning en binnen budget in 8 weken live
gegaan. Tijdens het project hebben de consultants van ISProjects de key-users met het systeem
leren werken. Dankzij deze ondersteuning en de trainingen, hebben wij vervolgens de overige
gebruikers zelf kunnen instrueren middels een korte training en een werkinstructie kaartje. Mijn
algemene ervaring met projecten is dat je tijdens een project gewoon uit moet voeren wat is
afgesproken. Gewenste vernieuwingen die je tijdens een project tegenkomt kun je beter achteraf
doorvoeren. Na afronding van het project is er rust en tijd voor nieuwe ideeën en uitbreidingen.
Op deze manier hebben wij samen met ISProjects digitale factuurverwerking snel en betrouwbaar
geïntegreerd in Infor LN,” besluit Kappen.
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Nedmag produceert hoogwaardige doodgebrande
magnesiumoxide (Dead Burned Magnesia – DBM),
magnesiumchloride, calciumchloride en magnesiumhydroxide.
Deze producten worden gekocht voor zeer uiteenlopende
toepassingen zoals: productie van vuurvaste stenen voor het
bekleden van cement en staalovens, duurzame bleektechniek
voor de papier- en pulpindustrie, boorspoelingproducten voor
de olie- en gasindustrie, gladheid- en stofbestrijding op wegen
en vlamvertragers in hittestabilisatoren voor PVC- producten.
Producten van Nedmag worden verkocht in Europa, Noord
Amerika, het Midden Oosten en Azië.

