Introductie
Het CAS Crediteuren Analyse Systeem is een Microsoft
Access applicatie, speciaal ontwikkeld voor het beheren
en analyseren van al uw factuurgegevens, contracten en
inkoopprestaties. De belangrijkste kenmerken op een rij:
 CAS werkt samen met elk type financiële software,
waardoor de flexibiliteit en continuïteit, ook in de
toekomst, optimaal gewaarborgd zijn.
 Elk kwartaal worden de gegevens uit 1 of meerdere
administraties ingelezen en automatisch verwerkt.
 CAS faciliteert de verwerking en het beheer van de
factuurgegevens op de 3 belangrijke knelpunten:
 Het (automatisch) ontdubbelen van Crediteuren
( 5 - 20% dubbele leveranciers is ‘normaal’)
 Het toewijzen naar Inkoopcategories
(deels automatisch op basis van de kostensoorten)
 Het meten van de Contractcompliance & inkoop
besparingen
 Inkopers beheren en analyseren zelf hun leveranciers
en contracten, waardoor iedereen over dezelfde
Actuele, Betrouwbare en Volledige informatie beschikt.
 CAS standaardiseert het maken van analyses en
rapportages, zodat de uitgangspunten en continuïteit
zijn vastgelegd, ook richting uw (interne) klanten!
 Meer dan 13 jaar kennis en ervaring op het gebied van
Inkoopanalyse & -Intelligence hebben geleid tot het
ontwerp en de realisatie, vanuit zowel de theorie, de
techniek als de praktijk. Ook u en uw inkoopafdeling
kunnen hiervan profiteren: in No-time met CAS!

Een complete CAS implementatie kost € 4.750,- excl.
BTW. Daarnaast betaalt u € 450,- per maand voor:





CAS licentie (onbeperkt gebruik binnen de eigen organisatie)
Support (½ dag per kwartaal per telefoon/e-mail)
Jaarlijkse check-up & updates
Gebruik van de speciale CAS sharepoint website
(voor online documentenuitwisseling, takenbeheer & back-ups)

Deze bedragen zijn gebaseerd op 1 administratie. Per
extra administratie wordt 1 dag meerwerk a € 950,- in
rekening gebracht voor de implementatie plus ¼ dag
extra per jaar voor support en onderhoud.

Resultaat

‘Google’
zoekknop

Originele
crediteuren

Inkoop Category
Vendor Groups

Direct inzage in
alle factuurregels

Aanpak
2 tot 3 weken
1 Informeren
1 Informeren

Kosten

2 tot 3 weken
3 Importeren
3 Classificeren5 Classificeren
5

Afstemmen
format en gewenste
factuurgegevens

Controle
inputgegevens
en vertalen
kostensoorten

Ontdubbelen
leveranciers
en toewijzen
categorieën

6 Implementeren

CAS systeem
vullen, testen
default
en overdragen

PURFACTS

2 Exporteren

Aanleveren
input bestanden
(laatste 2-3 jaar)

4 Controleren

6

Controle &
toewijzen
categorieën

KLANT

De implementatie van CAS duurt ongeveer 4 tot 6
weken, afhankelijk van het aantal administraties en de
beschikbare capaciteit om gegevens aan te leveren en
toe te wijzen naar categories. Om de werkzaamheden te
beperken worden alleen de grootste leveranciers (>95%
van het totale inkoopvolume) actief gecontroleerd en
toegewezen (± 10-15% van het totale aantal). De
overige leveranciers worden geclassificeerd op basis
van de grootste kostensoort (c.q. grootboekrekening).
Bij grote organisaties met meerdere bedrijven,
administraties of divisies worden deze taken verdeeld
over verschillende personen. Dit vermindert de belasting
van uw medewerkers, vergroot de betrokkenheid en
zorgt voor een snellere implementatie.

Inkoopanalyse
 Met 1 druk op de knop en elk kwartaal snel up-to-date!
 Inzoomen van totaalomzet t/m individuele factuurregel.
 Geen statische ‘nulmeting’ maar continue informatie.
Managementinformatie
 Zicht op besparingsmogelijkheden, tastbare resultaten.
 Prioriteiten stellen voor het Category Management en
consensus bereiken over de aanpak.
Prestatiemeting
 Contractbeheer en Contractcompliance
 Gerealiseerde Inkoopbesparingen
 Meten van leveranciers- en factuurreductie
 Uitbreidbaar met vendorrating en MVO criteria

Informatie
Kijk voor meer informatie op onze
website of neem contact op met:
ir. Jeroen Corts
Senior Consultant

E: jeroen.corts@purfacts.nl
M: 06 1682 6705
W: www.purfacts.nl
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