Case Study

Digitale
toekomst in
accountancy
naast de deur
Canon & Van Wieren & Vellinga

Document Management
oplossing van Canon basis voor
effectievere werkwijze
“Overstappen op een
digitale infrastructuur is
onvermijdelijk. Een fysieke
oplossing voor ons archief
zou alleen tijdelijk helpen.”
Douwe Vellinga, directeur Van Wieren & Vellinga

De klant

Het probleem

Uit het samengaan van twee accountantskantoren ontstond in 2001 Van Wieren &
Vellinga accountants en b
 elastingadviseurs.
Met in totaal 26 medewerkers staat Van
Wieren & Vellinga voor een degelijke financiële dienstverlening en helder (belasting-)
advies. Persoonlijke betrokkenheid en
duurzame relaties tussen medewerkers
en klanten staan centraal bij de belangenbehartiging van ondernemers uit het midden
en klein bedrijf, zelfstandige dienstverleners,
agrarische bedrijven en particulieren.
Het brede dienstenpakket, van fi nanciële
administratie en loonadministratie tot
belastingaangifte, fiscaal advies en
organisatie advies, leidt tot zeer document
intensieve processen.

Vanwege de onafgebroken groei werd in
2004 het huidige moderne pand in Dokkum

betrokken. De aanvankelijk erg ruime locatie
was al snel bezet en de e xtra grote archiefruimte van 150 m2 bleek na enkele jaren
toch te krap voor alle dossiers en documentatie. Ruim anderhalf jaar geleden drong zich
de vraag op of men beter kon investeren in
speciale rolkasten of moest overstappen op
digitale archivering. Niet alleen het ruimteprobleem was daarbij een vraagstuk, maar
ook het trefzeker opbergen en o
 pzoeken
van informatie. Directeur en v ennoot Douwe
Vellinga: “Wij hebben gekozen voor digitalisering, ook omdat klanten steeds meer
digitaal gaan werken. Overstappen op een
digitale infrastructuur is onvermijdelijk. Een
fysieke oplossing voor ons archief zou alleen
tijdelijk helpen.”

Ronald Bogaard, automatiseringsdeskundige:

“De soepele implementatie, daar
kunnen andere softwarebedrijven
nog wat van leren.”
De oplossing

De aanpak

Van Wieren & Vellinga werkt nu met
het Therefore™ document management
systeem, voorheen ADOS geheten. Dit
systeem biedt uitgebreide m
 ogelijkheden
voor digitale archivering en digitale werkprocessen waarmee elk gewenst document
snel en trefzeker opgezocht, bewerkt en
opgeslagen kan worden. Dit kan zowel
vanaf iedere werkplek als bij de klant via
internet. Het bestaande archief wordt met
een bulkscanner van Canon gedigitaliseerd,
geïndexeerd en in Therefore™ geplaatst.
“Wij zijn het digitale archief nu aan het
vullen met zo’n 45 meter stellingruimte
aan archiefmappen. Daarnaast gebruiken
we een scanstation, gekoppeld aan een
van onze multifuctionals, om nieuwe
documentatie in Therefore™ te verwerken”,
vertelt a utomatiseringsdeskundige Ronald
Bogaard. Papier blijft echter belangrijk,
gezien de 30.000 afdrukken per maand
die de multifunctionele printsystemen
produceren.

“Wij zijn eerst bij een softwarebedrijf
gaan kijken naar mogelijkheden, maar
die hadden toen de applicaties nog niet
om te bieden wat wij zochten. Doordat wij
door een concurrent van Canon benaderd
werden, hebben wij daarna onze vraag ook
aan Raymon Drenth van Canon Business
Center Groningen voorgelegd. Heel sterk
van Canon is de inzet van Solution B
 usiness
Consultants zoals Rob Schulp. Na een
grondige inventarisatie door Rob kregen
wij een demo van de oplossing die alles
bood wat wij wilden. Bij de inventarisatie
kon hij belangrijke tips en waarschuwingen
uit eerdere implementaties meegeven. Pas
na goedkeuring van een uitgeschreven

implementatieplan werden de software en
de scanners geïnstalleerd. Ik heb zelden
gezien dat een implementatie zo soepel
verliep. Daar kunnen andere software
bedrijven nog wat van leren”, aldus Ronald
Bogaard.

De voordelen
Hoewel Van Wieren & Vellinga nog in een
overgangsfase verkeert, is men overtuigd
van de voordelen. Douwe Vellinga: “Dit is
voor ons een strategische oplossing waar
wij jaren mee vooruit kunnen. Daarbij gaat
het niet alleen om efficiency en kostenbesparing maar ook om compliance.”
Ronald Bogaard: “Door de goede vindbaarheid werkt het echt snel en
geautoriseerde gebruikers k unnen
eenvoudig informatie toevoegen. Alles
staat nog maar op één plaats en is o
 nline
beschikbaar. Onze mensen hoeven
daarom veel minder mee te nemen naar
een klant, wat ook nog eens veiliger is. De
doelstellingen van dit project gaan wij
zeker halen!”
• Duurzame oplossing voor fysieke 	
opslagproblemen
• Ongekend snelle vindbaarheid van 	
informatie
• Hoge gebruiksvriendelijkheid
• Compliance en integriteit
• Kostenbesparing
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