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Suppliance TaskCentre
Met gemak uw bedrijfsprocessen
stroomlijnen

TaskCentre in de praktijk
TaskCentre maakt het mogelijk om uw bestaande soft
ware applicaties volledig te automatiseren en uw bedrijfs
processen te stroomlijnen. Handmatig handelen behoort
tot het verleden.
Alles is mogelijk, of het nu om uw CRM, financiële of
willekeurige maatwerksoftware gaat, TaskCentre stemt
deze applicaties volledig af op uw wensen. Dankzij Task
Centre werkt u efficiënter en bespaart u kostbare tijd en
geld.
Uw bedrijfsprocessen worden vertaald naar meerdere
geautomatiseerde taken. Een taak is opgebouwd uit
meerdere kleine bouwstenen met elk hun eigen functio
naliteit. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van gegevens
uit de database van uw ERP-systeem of het versturen van
een e-mail.
Een taak wordt vervolgens geactiveerd door een trigger.
Een trigger kan van alles zijn, bijvoorbeeld het ontvangen
van een e-mail, het verwerken van een order of simpelweg
het verstrijken van een tijd.

Enkele voorbeelden van taken
Automatisch facturen e-mailen
Na facturatie automatisch PDF
facturen naar uw klanten en/
of contactpersonen e-mailen in
gepersonaliseerde e-mails.

Automatisch inkopen
Controleer automatisch artikelen die
onder de minimum voorraad komen
en maak automatisch een inkooporder
aan voor deze artikelen bij de voor
keursleverancier in uw ERP-systeem.

Automatische betalingsherinneringen
Wekelijks automatisch betalings
herinneringen versturen naar uw
debiteuren en deze ook archiveren.

Monitoren van abonnementen
Monitoren/bewaken van abonnemen
ten en/of contracten van uw klanten.

Automatisch documenten koppelen
Gescande documenten automatisch
koppelen aan uw document manage
ment systeem en archiveren.

Automatisch inkoopfacturen boeken
Inkoopfacturen ontvangen per
e-mail en automatisch boeken in uw
financiële software.

Automatische webshopkoppeling
Koppelen van uw webshop aan uw
ERP-software.
Automatische rapportages
Maandelijks automatisch een rap
portage genereren op basis van uw
financiële gegevens en deze naar alle
stakeholders e-mailen.

Maak slim gebruik v
softwarepakketten e
ze met elkaar comm

De voordelen op een rij
Tijd en geld besparen door handmatige
handelingen te automatiseren
Volledig geautomatiseerd rapporteren, informeren,
communiceren, integreren en controleren
Geschikt voor al uw bestaande softwarepakketten
Even krachtig als maatwerksoftware, maar veel
goedkoper
Eenvoudiger automatiseren door bestaande taken
te hergebruiken
Praktijkgerichte en gebruiksvriendelijke software

Sociaal Fonds Taxi: “Efficiënter
werken dankzij TaskCentre”

van uw
en laat
municeren

TaskCentre werkt o.a.
samen met: UNIT4,
Exact, Microsoft Dyna
mics, King, AFAS, SAP,
Mamut en Account
View.

Bespaar tijd en geld door uw
bedrijfsprocessen te automatiseren.
Ervaar het gemak en de voordelen.

Sociaal Fonds Taxi is in 2005 opgericht door KNV
Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen met als
doel één centraal punt voor de taxibranche in te
richten voor toezicht en kennis op het gebied van
opleidingen, Arbo, veiligheid en de CAO taxivervoer.
Sociaal Fonds Taxi maakt gebruik van UNIT4 Multi
vers, Microsoft Dynamics en maatwerksoftware. Om
deze applicaties te integreren en haar processen
te controleren en coördineren maakt Sociaal Fonds
Taxi gebruik van TaskCentre.

“

Onze organisatie houdt gegevens bij van alle
werkgevers (ruim 1.400) en werknemers (ruim
40.000) die actief zijn in de taxibranche. TaskCentre
controleert onze stamgegevens, synchroniseert
deze tussen de verschillende softwaresystemen en
trekt aan de bel als er gegevens ontbreken of on
juist zijn. Ook krijgen wij automatisch een melding
als actie benodigd is, bijvoorbeeld als een cao con
trole uitgevoerd moet worden. De software neemt
zelf initiatief en zorgt dat wij niets vergeten.
Daarnaast verstuurt TaskCentre jaarlijks ruim 6.500
premie-inning facturen. Deze worden automatisch
aangemaakt in Multivers en afgedrukt of gemaild.
Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van data uit
zowel Microsoft Dynamics als Multivers. En mocht
het voorkomen dat een debiteur te laat betaalt,
dan wordt netjes een automatisch gegenereerde
aanmaning verstuurd.
TaskCentre steunt ons enorm en maakt het moge
lijk onze processen efficiënt en zonder fouten uit te
voeren.

”

Carlo Wijnhoven,
Controller van Sociaal Fonds Taxi

Rapporteren
Genereer automatisch op het juiste moment
rapportages en druk deze af, sla deze op, in
bijvoorbeeld PDF, Excel of Word formaat, of
verstuur ze volautomatisch naar de juiste
personen, bijvoorbeeld per e-mail, fax of sms.
Dankzij de in TaskCentre geïntegreerde r eporting
tool is dit een fluitje van een cent. Bouw eenvou
dige tot complexe master-detail rapporten, gekop
peld aan uw eigen data via bijvoorbeeld ODBC.
Natuurlijk is het ook mogelijk om uw bestaande
reporting software in te zetten en te koppelen aan
TaskCentre, denk bijvoorbeeld aan Crystal Reports
of Microsoft Reporting Services.
Voorbeeld: iedere nacht een management
rapportage genereren en mailen naar het
management.

Benieuwd hoe het werkt?
Neem contact met ons op voor
een demonstratie bij u op kantoor!

Informeren
Werk volgens management by exception (MBE) en
laat TaskCentre u informeren wanneer een proces
uw aandacht nodig heeft .
Voorbeeld: stuur mij een e-mail zodra het minimale
marge bij een opdracht niet gehaald is.

Communiceren
TaskCentre neemt terugkerende communicatie voor
zijn rekening en bespaart u hiermee veel tijd. Tot de
mogelijkheden behoren het automatisch versturen
van (gepersonaliseerde) e-mails, faxen en sms’jes.
Ook het automatisch afdrukken van documenten,
op de juiste printer, is geen enkel probleem.
Voorbeeld: na het verwerken van een order in uw
ERP-systeem automatisch de pakbon printen,
de klant op de hoogte stellen van de levering
per e-mail en de adresetiketten uitprinten op de
labelprinter in het magazijn.

In een gebruiksvriendelijk
scherm beheert u aange
maakte taken en ziet u
relevante statussen.

Diverse standaard
bouwstenen zijn be
schikbaar om eenvou
dig een taak te kunnen
opbouwen.

Integreren

Het wijzigen van een
bestaande taak.

Koppel en integreer uw verschillende software
pakketten eenvoudig met TaskCentre. Vaak heeft
ieder softwarepakket zijn eigen database en is er
behoefte aan data uitwisseling. TaskCentre neemt
deze taak voor zijn rekening en maakt het zelfs
mogelijk om te integreren met externe systemen,
van bijvoorbeeld uw leveranciers of partners.
Voorbeeld: zodra een order geplaatst is in uw
webshop, deze ook aanmaken in uw ERP-systeem
voor verdere afhandeling.

Controleren

Het opstellen van
een automatisch
te versturen e-mail.

Laat TaskCentre uw processen automatisch
controleren en bewaken. Voorkom fouten weet
zeker dat uw processen volgens de procedures
verlopen.
Voorbeeld: controleer elke nacht de gegevens van
relaties in mijn CRM systeem op volledigheid en
correctheid.
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