
 

Een business 
case voor credit 
management 
software



 

� Flexibele credit management software �

Voor ons als CE-iT, is het duidelijk waarom je als organisatie credit 

management software moet gebruiken. Niet zo vreemd natuurlijk, 

want we ontwikkelen het met een reden. Maar is het voor jou en jouw 

organisatie ook duidelijk waarom je niet zonder kunt? Of waarom je 

misschien vervanging van de huidige moet overwegen? En als je al wel 

overtuigd bent, hoe zorg je dan dat de rest van de organisatie ook 

overtuigd raakt? 

Met deze white paper willen we je helpen met het maken van een 

business case voor credit management software. Wat kan het en 

waarom heb je het nodig? Wat kost het? Waar moet je rekening mee 

houden? Wat gaat het opleveren?  

Waarom?  

Wat kost het? 

Wat levert het op?

“De nieuwe software en werkwijze waren natuurlijk even wennen voor 

iedereen, maar het resultaat is dat we een jaar na implementatie op alle 

fronten in control zijn.”
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Waarom credit management software

Wij zien dit als het hele proces van acceptatie van de klant tot de uiteindelijke betaling van de 

factuur. Ook wel Order-to-Cash genoemd. Hier valt onder het identificeren van de klant, het bepalen 

van de kredietwaardigheid van de klant, het bewaken van de juistheid van facturen, klachten 

management en het betaald krijgen van facturen. Als je dit gaat uittekenen dan krijg je een vrij 

complex geheel waarbij je meerdere functiegebieden raakt en met een vrij grote groep 

stakeholders, zowel intern als extern, moet samenwerken. Dat vraagt om goede software. 

Financiële systemen en ERP pakketten (denk 

onder andere aan Unit4, SAP, Exact) hebben 

een specifiek gebied waar zij in uitblinken en 

credit management hoort daar meestal niet 

bij. Het is ook niet iets wat je er simpel bij 

doet met behulp van Outlook en Excel, want 

daar is het te veelomvattend voor. Het vraagt 

om specialistische software die uitblinkt in 

workflows. 

We gaan aan de hand van een aantal 

functionele gebieden benoemen hoe de juiste 

software jouw organisatie kan helpen om van 

credit management een geïntegreerd proces 

te maken. En waardoor medewerkers vooral 

bezig kunnen zijn met de dingen die een 

computer niet kan oplossen.

Financiële systemen
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Debiteurenbeheer is niet de eerste stap in het proces, maar wel de meest voor de hand liggende 
als je praat over credit management. Het is ook het proces waar je met relatief kleine stappen 
een grote winst kan behalen. We noemen vijf redenen waarom gespecialiseerde software beter 
is dan Excel en Outlook of beter gezegd: onmisbaar is. En dit is nog maar een klein deel van alle 
voordelen.

Debiteurenbeheer

Verstuur aanmaningen met één klik 

Je kent het misschien wel. Periodiek wordt er 

een batch met aanmaningen gedraaid vanuit 

het financiële systeem die vervolgens allemaal 

één voor één nagelopen worden om te kijken 

of ze daadwerkelijk verstuurd kunnen worden. 

Als je de juiste software hebt dan is dat hele 

proces nog slechts een paar klikken werk of 

het wordt zelfs dagelijks automatisch op de 

achtergrond uitgevoerd. De software herkent 

voor welke factuur of debiteur er een 

aanmaning verstuurd mag worden, zodat je je 

als medewerker vooral op de uitzonderingen 

kunt richten. 

Segmentatie, omdat niet elke debiteur 

gelijk is 

Je kunt elke debiteur op dezelfde manier 

aanmanen, maar de vraag is of dat wel zo 

effectief is. Credit management software helpt 

bij het segmenteren van debiteuren. Denk 

hierbij aan aparte segmenten voor key 

accounts, debiteuren met een verhoogd risico, 

nieuwe debiteuren en meer. Per segment kan 

er een apart aanmaanprofiel met bijpassende 

toonzetting worden ingericht. 

Heldere werklijsten 

Nooit meer hoef je te bedenken wat er moet 

gebeuren. De software weet wat er bij welke 

debiteur en factuur moet gebeuren, 

onderneemt zelf actie of plaatst dit in een 

werklijst voor de medewerker. 

Alle informatie ligt vast op één plek 

Als een medewerker ziek of op vakantie is, 

dan gaan debiteuren niet spontaan allemaal 

op tijd betalen. Met credit management 

software ligt alle informatie vast op één plek. 

Iedere medewerker weet precies waar wat 

speelt, welke brieven er zijn verstuurd en wat 

de volgende stap is. De software zorgt dus 

voor continuïteit. Dat is wel zo fijn bij een 

kritisch proces als debiteurenbeheer waarmee 

je geldstromen van de organisatie veiligstelt. 

Alternatieve vormen van communicatie 

Financiële systemen en ERP pakketten lopen 

vaak niet voorop als het gaat om de integratie 

van nieuwe communicatiemiddelen, terwijl 

juist dat een grote factor is in het sneller 

betaald krijgen van vorderingen. Goede credit 

management software zorgt dat je feilloos 

zaken als SMS, AcceptEmail en iDeal 

integreert in de communicatie, zodat je de 

drempel om te betalen zo laag mogelijk 

maakt. 
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Klachtenmanagement

Eén van de redenen waarom debiteuren vaak 

geen aanmaning mogen ontvangen of niet 

betalen is een klacht over een factuur. Credit 

management software maakt het mogelijk om 

per debiteur en factuur vast te leggen of er 

een klacht is, wat de reden is, of er nog 

aangemaand mag worden en wie er intern 

actie moet ondernemen.  

De software verstuurt een bevestiging van de 

klacht naar de klant, verzorgt de workflow 

voor het oplossen van de klacht, bewaakt de 

doorlooptijd en zet waar nodig nieuwe acties 

uit. Op deze manier zorg je dat ook het 

laatste deel van het commerciële contact met 

een klant goed wordt afgehandeld. Want dat 

is een klacht, het is de laatste kans om te 

zorgen dat iemand klant blijft en dat proces 

moet zo soepel mogelijk verlopen.

Beheersing van risico’s

Risico's horen bij het leven, maar als je je niet 

bewust bent van risico's dan loop je achter de 

feiten aan en dat kan nare gevolgen hebben. 

Risk management is daarom het derde en 

laatste functionele onderdeel wat we willen 

benoemen over waarom je niet zonder credit 

management software kunt. Het maakt risico's 

inzichtelijk, berekent en bewaakt 

kredietlimieten, koppelt met leveranciers van 

kredietinformatie en ondersteunt je bij 

kredietverzekeringen.  

Credit risk management is vaak een onderschat 

proces binnen organisaties, maar is misschien 

alleen al voldoende reden om met credit 

management software aan de slag te gaan.
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Investering

Het implementeren van credit management software bestaat uit een éénmalige investering en 

een terugkerende component. 

Eénmalig heb je de kosten van de implementatie. Intern zul je kosten maken en de leverancier 

zal ook kosten maken voor het inrichten van de software. Hoe hoog deze kosten zijn, wisselt 

sterk en hangt af van de eisen die je als organisatie stelt. Een wereldwijde implementatie voor 

tweehonderd gebruikers met veel specifieke processen zal een veelvoud kosten van een 

implementatie bij een organisatie met twee gebruikers die vooral het standaard 

debiteurenbeheer wil automatiseren. In het laatste geval kun je voor een paar duizend Euro al 

klaar zijn. 

De terugkerende kosten bestaan uit licenties en de hosting van de software. Bij de licenties moet 

je gemiddeld rekening houden met € 100 tot € 200 per maand per gebruiker. Dit is afhankelijk 

van de leverancier en de eisen die er gesteld worden. 

Wat levert het op?

Wij zien bij veel klant een Return On Investment van 6 tot 18 maanden. De winst zit dan onder 

andere in: 

1. Er kan meer werk met minder mensen worden verricht. 

2. Facturen worden gemiddeld sneller betaald. 

3. Er is meer grip op klachten en de klachtafhandeling. 

4. Er is meer inzicht in het betaalgedrag van klanten, redenen van non-betaling en de prestatie 

van verschillende bedrijfsonderdelen. 

5. Minder afschrijvingen 

6. Professionelere communicatie, zowel intern als met de klant: de juiste toon op het juiste 

moment. 
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Waar je op moet letten bij keuze van software 

De juiste software kiezen is complex en het gaat te ver om dat hier helemaal te behandelen. Er 

zijn toch twee dingen die we mee willen geven: 

1. Bepaal vooraf wat de software minimaal moet kunnen. Nu, maar ook in de toekomst of bij 

veranderende omstandigheden. Biedt de software de mogelijkheid om mee te groeien met 

de organisatie? Kijk niet naar wat de software van een leverancier kan, maar geef aan wat 

jij wilt dat het kan. Je kunt altijd de wensen naar beneden bijstellen. 

2. Vraag om een Proof of Concept. Als een leverancier zegt dat iets kan, dan moet het ook 

geen probleem voor hen zijn om dat werkend te laten zien. 

Als je deze twee uitgangspunten hanteert, dan zorg je dat je als opdrachtgever voor een groot 

deel achter het stuur zit. Want de leverancier moet jou overtuigen van wat zij voor jouw 

organisatie kan betekenen. 

Over CE-iT 

Wij ontwikkelen slimme software die flexibel is. Waarom? Omdat gebruikers dat 

vragen. Ontdek meer op www.ce-it.com.


