
"Voor onze administratie werken we met het Erp-systeem van Syntess. De

consultant van Syntess adviseerde ons Bizcuit voor het realiseren van de

bankkoppeling. Voorheen werkten we in Exact software, waar we gebruik

maakten van een bankkoppeling. Het was noodzakelijk dat we er niet in

functionaliteit op achteruit zouden gaan" zo vertelt Kora Erkelens van

Roodhart Group. 

"Met Bizcuit koppel ik nu mijn Syntess omgeving aan onze ING

bankrekening. Naast een bankkoppeling, biedt de Bizcuit app ons ook

het voordeel om bonnetjes en facturen te scannen en direct te verwerken

in onze boekhouding. Met Syntess realiseren we ook dat alle pdf

facturen die bij ons binnen komen, omgezet worden naar xml, zodat ze

daarna in Syntess kunnen worden ingelezen. Onze financiële processen

zijn nu veel meer geautomatiseerd, waardoor we minder tijd kwijt zijn

aan de administratie" aldus Kora Erkelens.

www.bizcuit.nl

"Het installeren van de app van Bizcuit is eenvoudig. Ik heb zelf een

account aangemaakt en de bank gekoppeld. Met de functie ‘Scan &

Herken’ heeft de supportafdeling van Bizcuit mij goed op weg

geholpen. Met de bankkoppeling realiseren we dat de banktransacties

automatisch ingelezen worden in onze boekhouding"

BANKTRANSACTIES  AUTOMATISCH
INLEZEN IN DE BOEKHOUDING

GEBRUIKTE KOPPELINGEN

minder tijd kwijt aan de administratie
door automatisering van onze financiële
processen met Bizcuit!
Kora Erkelens ▪ Administratie Roodhart Group 

IN FUNCTIONALITEIT OP VOORUIT

MINDER TIJD
kwijt aan de administratie

FUNTIONALITEIT
meer dan een bankkoppeling

Roodhart Groep

OVER ROODHART

Roodhart Group is een tussengroothandel voor pompsystemen, rotating

equipment en mechanische afdichtingen voor de industrie en de

scheepvaart. Ze verkopen en repareren pompsystemen. Roodhart is

gevestigd in Rotterdam, en heeft klanten door heel Europa en ver

daarbuiten. Ze zijn gespecialiseerd in een specifieke tak van sport:

pompsystemen en mechanische afdichtingen voor de industrie en de

scheepvaart. De pompsystemen behoren tot de kritische

bedrijfsprocessen van hun klanten. Storingen en uitval van de systemen

betekent vaak dat het hele bedrijf er last van heeft. Daarom is Roodhart

Group tot in hun diepste vezels een serviceorganisatie. 

https://www.bizcuit.nl/

