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Doordat de bank en administratie met Bizcuit realtime wordt verwerkt

heeft ITN Groep een veel beter overzicht over de openstaande posten.

Voorheen werden de aanmaningen pas verstuurd nadat de bank was

verwerkt (vaak één keer per week). Nu wordt er veel tijd bespaart door

de aanmaning direct uit te sturen, immers de bank is altijd volledig up-

to-date.

Datzelfde geldt voor de inkoopfacturen. Voorheen werden de

klantfacturen pas uitgestuurd nadat de inkoopfacturen waren

ingeboekt. Want het kon voorkomen dat er materialen op

inkoopfacturen stonden welke nog niet geboekt waren op een

werkbon waardoor een factuur nog niet uitgestuurd kon worden. Dit

creëerde vertraging en een hoop extra werk. Met Bizcuit worden

inkoopfacturen direct ingeboekt waardoor dit geen probleem meer is. 

REALTIME VERWERKEN VAN BANK EN
ADMINISTRATIE

GEBRUIKTE KOPPELINGEN

Met Bizcuit verwerken we de bank en
facturen in minder dan 15% van de tijd.  
Jeanneke Schutte–Niewenhuijse ▪ P&O Directeur ITN Groep

EXTRA CONTROLE

MINDER TIJD
kwijt aan de administratie

CONTROLE
niet meer per orderregel

overtypen van facturen

ITN GROEP

ITN Groep heeft met Bizcuit een extra controlemoment, welke

voorheen bij het handmatig invoeren van facturen niet gebeurde. Nu

hoeft ITN Groep de facturen niet meer per orderregel over te typen.

Dat scheelt niet alleen in tijd maar ook zeker in de foutmarge.

. 

OVER ITN GROEP

ITN Groep gevestigd in Nieuwdorp, is een van de grootste

installatiebedrijven van Zeeland. Gestart in 1997 als klein

familiebedrijf, maar inmiddels uitgegroeid tot een modern en

veelzijdig installatiebedrijf. Het werkgebied van ITN ligt voornamelijk

in de provincie Zeeland en een deel van Noord-Brabant.

Jeanneke Schutte – Niewenhuijse is verantwoordelijk voor het

aannemen en binnenhouden van personeel, en stuurt de administratie

aan. ITN maakt gebruik van het ERP pakket van Syntess Atrium, een

branchepakket speciaal voor de installatiebranche. "ITN Groep is

gewoon een gezellig familiebedrijf, dat ik samen met mijn 4 broers run.

Met kerst altijd een bedrijfsfeest en in de zomer gezellig met zijn allen

BBQ-en. We proberen echt een band op te bouwen met iedereen"

aldus Jeannekke. Het bedrijf telt 85 medewerkers.
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