REFERENTIE

Automatisch factureren
van Microsoft diensten
levert Ictivity veel
tijdswinst op
THE BEST
OF ICT WITH A
HUMAN TOUCH
Voor ICT bedrijven die Microsoft diensten leveren is het
uitdagend om de factuurstroom vanuit Microsoft handmatig
bij te houden en maandelijks goed af te handelen richting
hun klanten. Ook Ictivity liep hier tegenaan. “Voor iedere
Microsoft mutatie, denk hierbij aan een extra licentie of
juist één minder, zijn meerdere administratieve handelingen
nodig. Het proces van offerte aanmaken, licentie uitgeven
en factuur versturen was tijdsintensief en foutgevoelig,
want aan het einde van de maand kwamen de aantallen niet
altijd overeen.” Zo vertellen Martin Lacey, Hoofd Financiële
Administratie en Rolf Bluekens, Klant Succes Manager bij
Ictivity. We gingen met hen in gesprek over het automatisch
factureren van Microsoft licenties met ondersteuning van
Exact Synergy.

Voor ICT dienstverlener Ictivity is het afhandelen van licentie mutaties
voor hun relaties een dagelijkse gang van zaken. “Het bijhouden van
de Microsoft mutaties kostte ons veel tijd. Wanneer er een mutatie
werd aangevraagd vanuit de klant werd een arbeidsintensief proces
gestart met meerdere handelingen door verschillende personen binnen
onze organisatie alvorens we deze aan het einde van de maand konden
factureren”, aldus Martin. Dit is waar de schoen knelde. “Regelmatig
kwam het voor dat aan het einde van de maand het totaaloverzicht
niet klopte. Hierdoor waren we veel tijd kwijt met het uitzoeken en
rechtzetten van de juiste gegevens. Daarnaast is het voor de klanten
niet prettig als facturen onvolledig zijn”, vertelt Rolf.
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