Intrakoop vervult voortrekkersrol in
e-facturatie voor de zorg

Profiel Intrakoop
levert als de inkoopcoöperatie van de
zorg rendement
voor ziekenhuizen
en zorgorganisaties
in Nederland. Circa
600 zorgorganisaties
met meer dan 7.000
locaties maken gebruik van de dienst
verlening en slimme
inkoopoplossingen.

is een netwerk van
Europese e-facturatie
en accounting software-providers.
Simplerinvoicing
maakt het mogelijk
om elektronische
facturen te verzenden
en ontvangen met
uw eigen systeem,
zonder aanpassingen!

Intrakoop is de grootste inkoopcoöperatie van de zorg
in Nederland. De leden van Intrakoop zijn meer dan 600
zorgorganisaties, verspreid over het hele land. Door centraal in
te kopen, contracten te beheren en facturatie te stroomlijnen
bespaart de organisatie haar leden tijd en geld, zodat die hun
aandacht volledig kunnen richten op de zorg. Total Cost of
Ownership (TCO) staat hierbij centraal, dus Intrakoop bewaakt
naast de kosten ook eisen aan bijvoorbeeld kwaliteit, logistiek,
duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Binnen Intrakoop is Daan van Gent werkzaam als Product
Manager E-Business. Hij is verantwoordelijk voor het
stroomlijnen van de elektronische inkoopprocessen tussen
leveranciers en leden. E-facturatie is hier een onderdeel van
en voor dit deel van de processen werkt Intrakoop sinds enkele
jaren samen met Simplerinvoicingparticipant InvoiceSharing.
Door hun gezamenlijke inspanningen is inmiddels meer dan
50% van de meer dan 20 miljoen facturen die de Nederlandse
zorg verwerkt, volledig elektronisch beschikbaar. Intrakoop
gelooft dat elektronisch zaken doen de toekomst heeft.
Zij zijn ervan overtuigd dat e-facturatie het inkoopproces
vergemakkelijkt waardoor tijd en geld wordt bespaard, en er
in de zorg uiteindelijk meer handen naar het bed kunnen.
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Besparing door stijging aantal e-facturen
is een marktplaats
voor financiële
diensten met als
basis 100% gratis
elektronische
facturatie.

Van Gent: “Het aantal leveranciers dat een e-factuur ter
beschikking stelt is in de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Vooral de grotere partijen hebben hierin stappen gemaakt,
waarbij wel aangetekend moet worden dat sommige de
implementatie aanzienlijk sneller wisten te realiseren dan
andere. Toch is hij tevreden over de ontwikkeling: “Op dit
moment is het aantal facturen dat elektronisch aangeboden
wordt al aanzienlijk groter dan het aantal dat onze leden
elektronisch verwerken. Daar ligt veel onbenut potentieel. Veel
van onze leden kunnen fors besparen op factuurverwerking.
Wij adviseren het merendeel van onze leden zich aan te
sluiten bij InvoiceSharing (participant Simplerinvoicing, red.).
Hiermee kunnen ze via Simplerinvoicing eenvoudig hun
facturen via XML, UBL of CSV ontvangen, maar ook versturen.
InvoiceSharing zorgt ervoor dat de facturen bij ons op de juiste
manier binnenkomen en ingelezen kunnen worden.”

“Door gezamenlijke inspanningen is inmiddels
meer dan 50% van de meer dan 20 miljoen
facturen die de Nederlandse zorg verwerkt,
volledig elektronisch beschikbaar.”

E-facturatie voor elke leverancier haalbaar

Daan van Gent
Product Manager
E-Business bij
Intrakoop

Intrakoop probeert het percentage e-facturen te verhogen. Dat
doet zij enerzijds door bij nieuwe aanbestedingen e-facturatie
als voorwaarde te stellen. Anderzijds mobiliseert Intrakoop
groepen leden die bij leveranciers aangesloten zijn die nog
geen Simplerinvoicing aanbieden. Intrakoop gaat dan samen
met leden in gesprek met die desbetreffende leverancier,
zodat ook zij via Simplerinvoicing gaan e-factureren. Van Gent
denkt dat e-facturatie uiteindelijk voor iedere leverancier
haalbaar is.

www.intrakoop.nl
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“De grotere leveranciers zijn over, maar met aanbieders die
zich richten op de kleinere leveranciers zoals MoneyBird
moeten ook zzp’ers, waarvan er veel zijn in de zorg, in staat
zijn een e-factuur te verzenden. Ik zeg niet wanneer, maar ik
voorzie dat wij op een dag uitsluitend elektronische facturen
accepteren.”

“Wij adviseren onze leden zich aan te sluiten bij
InvoiceSharing (participant Simplerinvoicing,
red.). Hiermee kunnen ze via Simplerinvoicing
eenvoudig hun facturen via XML, UBL of CSV
ontvangen, maar ook versturen.”

Sterke ontwikkeling contractmanagement

Voor Intrakoop biedt e-facturatie naast kostenefficiëntie ook
kwalitatieve voordelen. De organisatie ontwikkelt zich sterk
op het gebied van contractmanagement. E-facturen bieden
de mogelijkheid om iedere factuurregel apart te indexeren en
mee te nemen in de analyse. Van Gent: “Je kunt bij wijze van
spreken de afzet van potjes pindakaas uit een verzamelfactuur
halen en gebruiken om afspraken met de pindakaasproducent
te controleren.”
100% e-facturatie is volgens Van Gent haalbaar, maar hij
ziet in de samenwerking tussen de softwarepakketten van
de verschillende leveranciers wel ruimte voor verbetering.
“Sommige leveranciers zijn in een paar weken klaar. Anderen
doen er soms twee jaar over. Ook de kwaliteit van de
integratie fluctueert. Partijen moeten zich er van bewust zijn
dat e-facturatie iets is waar de hele branche beter van wordt.”
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Geïnteresseerd?
Ga naar www.simplerinvoicing.org,
contacteer één van onze participanten,
of begin nu met Simplerinvoicing!

CONTACT INFO			

BROUGHT TO YOU BY SIDN

Simplerinvoicing support:
T: +31 26 352 5530
E: info@simplerinvoicing.org
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