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ROMIJN OMARMT SCAN SYS EN STELT:

/ DEALERTHEWAY

‘MAAK JE LEVEN 
MAKKELIJKER!’
Het verbeteren van de processen staat al enige tijd hoog op de 
agenda bij Jaguar Land Rover. Efficiency is hierbij het toverwoord. 
Kortom, hoe sneller en nauwkeuriger de processen, hoe beter. 
Romijn neemt het voortouw door als een van de eerste dealers 
te investeren in het implementeren van het documentenscan 
progamma Scan Sys. 

Ronald (links) en Jelle Romijn

EENVOUDIG TRACEERBAAR & WATERDICHT
Ronald onderstreept de meerwaarde van Scan Sys: “Steeds 
vaker krijgen wij de factuur van leveranciers digitaal 
toegestuurd. Hoe makkelijk is het dan dat het ook digitaal 
blijft? Het document komt in een map op je pc terecht. Bij 
het openen verschijnt deze in beeld, waarna je de factuur 
meteen kunt coderen en deze automatisch op de juiste plek 
wordt geboekt.

Het programma ‘leert’ de leveranciers kennen. Maandelijks 
terugkomende facturen worden bijvoorbeeld herkend, 
zodat niet elke afzender steeds opnieuw geregistreerd 
hoeft te worden. Bovendien zijn de documenten eenvoudig 
traceerbaar en is de werking waterdicht; Scan Sys koppelt 
de personen aan het document die het moeten valideren. 
Zodra iedere bevoegde dat heeft gedaan, wordt de factuur 
betaalbaar gezet. Dat gebeurt allemaal automatisch en 
scheelt dus veel tijd.”

ERGERNIS VOORKOMEN
“Tot voor kort rende ik met een ordner vol facturen van de 
ene persoon naar de andere. Dit zorgde voor veel vertraging 
in het betaalproces, met als gevolg dat mensen zich bij mij 
meldden als de betaling niet was uitgevoerd. Dankzij Scan 
Sys is dat verleden tijd; het programma maakt meteen 
inzichtelijk wat de status is, wie het eventueel nog moet 
goedkeuren of waarom iets is afgekeurd. Helderder kun je het 
niet hebben.”

Zoveel voordelen, daar staat natuurlijk wel wat tegenover: 
“De investering is in eerste instantie vrij hoog. Dit zit hem 
met name in de initiële kosten voor de aanschaf, start-up en 
inrichting van de software om deze ‘Romijn proof’ te maken. 
Daarnaast zijn er maandelijkse licentiekosten aan verbonden, 

maar die zijn niet heel gek te noemen. Belangrijker is wat 
het uiteindelijk oplevert: het scheelt ons minimaal één fte 
voor één dag per week. Zóveel werk neemt Scan Sys ons uit 
handen. Op de lange termijn levert het programma dus ruim 
meer op dan dat het kost. Om nog niet te spreken van de 
ergernis die je ermee bespaart.”

CARIT + DBS + SCAN SYS = QUICK WIN
Zoals gezegd was CarIT de belangrijkste reden om te gaan 
praten met Scan Sys. Ronald licht toe waarom: “CarIT is een 
bekend dealermanagementsysteem. Het bedrijf levert aan 
95% van de Nederlandse Jaguar Land Rover dealers en is 
daarmee een serieuze en betrouwbare speler. De leverancier 
van Scan Sys is een goede relatie van CarIT. Bovendien 
vormt Scan Sys een toevoeging op het boekhoudprogramma 
genaamd DBS. Laatstgenoemde legt de financiële 
administratie vanuit CarIT vast. Ook DBS is bekend bij de 
Nederlandse dealers: 90% van hen maakt gebruik van dit 
programma. De extra Scan Sys module leek zodoende een 
goede keuze. Na wat vergelijk met andere, op het eerste 
oog goedkoper lijkende softwareleveranciers, werd dit 
bevestigd. Volgens onze berekeningen is het programma 
namelijk zodanig ingericht, dat de kosten al na een jaar zijn 
terugverdiend. Kortom, een quick win.”

INTERESSE?
Ronald Romijn zit in de automatiseringscommissie van 
Jaguar Land Rover. Geïnteresseerden kunnen voor eventuele 
vragen bij hem terecht, dan wel bij Gerton Hoogerwaard, 
General Manager Business Systems Jaguar Land Rover 
Benelux. De contactgegevens vind je terug op de Gateway. 
Ook is het mogelijk om direct contact op te nemen met 
Audev of kijk voor meer informatie op: www.scansys.eu. 

Wat brengt Scan Sys? Directeur Ronald Romijn is 
lovend over het systeem en kan het zijn collega-
dealers aanbevelen: “Scan Sys is geen rocket 
science. Het is een slimme softwaremodule die 
onder andere de administratie ondersteunt in 
het verwerken van facturen en creditnota’s van 
leveranciers. Behalve efficiënt, is het programma 
100% foutloos. Vertrouwen is goed, maar 
zekerheid is beter.”

DIGITAAL OPSLAAN TOEGESTAAN
“Ik ben van mening dat automatisering het 
leven een beetje makkelijker moet maken; meer 
kunnen doen in minder tijd”, legt Ronald uit. 
“Door eigen ervaringen met inkoopfactureren 
ben ik een programma als Scan Sys gaan 
overwegen. Het handmatig inboeken, coderen, 
registreren en in de ordner stoppen kost alles 
bij elkaar gewoon veel tijd. Ik was en ben ervan 
overtuigd dat dit makkelijker kan.

Het digitaal opslaan van PDF-documenten is 
tegenwoordig toegestaan bij de Belastingdienst. 
Voor mij een extra reden om me te verdiepen 
in de mogelijkheden voor automatisering 
op dit gebied. Via de leverancier van CarIT 
kwam ik terecht bij Scan Sys: een digitaal 
verwerkingssysteem voor papieren en digitale 
facturen. Hoe het werkt? In één woord: 
perfect!”
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