Selecteer de beste scanen herken software
in 5 stappen
De zoektocht naar een passende scan- en
herken oplossing kan best lastig en spannend
zijn! Deze 5 stappen helpen jou bij het maken
van jouw keuze.

Begin bij een goede voorbereiding
Je bent goed voorbereid als je een antwoord hebt op de volgende vragen:
• Waarom kijk je naar (nieuwe) scan- en herken software?
• Welke visie heeft jouw kantoor?
• Hoe past scan- en herken binnen die visie?

Check de leverancier
Kies een leverancier die bij jou past! Deze checklist helpt je daarbij.
De leverancier...
1

heeft een inzichtelijke roadmap;

2

heeft positieve referenties;

3

bedient verschillende organisatiegroottes en klanttypes;

4

hanteert een vaste prijsstructuur;

5

richt zich specifiek op de branche van accountancy;

6

communiceert op een laagdrempelige manier;

7

heeft een customer succes afdeling.

Stel vragen over de software
Elk softwarepakket heeft zijn eigen kenmerken. Door de volgende
vragen te stellen ontdek je of het bij jou past.
• Maakt de software gebruik van machine learning?
• Is de data opgeslagen in de cloud?
• Staat het datacenter op Europese gronden?
• Is een boeking binnen een minuut gemaakt?
• Met welke boekhoudpakketten koppelt de software?

Check de functionaliteiten
Enkele populaire functionaliteiten die niet mogen ontbreken zijn:
• een app voor het gemakkelijk fotograferen en opsturen van
		documenten;
• verwerken van bulkbestanden;
• insturen van verschillende type bestanden, zoals PDF, BMP, JPEG,
		

PNG XLS, XLSX, DOC, DOCX en UBL;

• goedkeuren en afkeuren van documenten;
• 100% automatisch boeken zonder nog maar een handmatige
		

handeling te verrichten;

• managementinformatie om de productiviteit van medewerkers en het
		

automatiseringspercentage van de administraties te meten.

Let op gebruiksgemak
De software dient namelijk voor iedere type gebruiker logisch te zijn.
Daarom is het belangrijk dat...
• de user interface gebruiksvriendelijk is ingericht;
• het platform laagdrempelig is en weinig sturing van bovenaf vergt;
• er weinig klikmomenten zijn om tot een complete boeking te komen;
• er geen vakjargon wordt gebruikt.

En nu tijd om aan de slag te gaan!
Je hebt nu alle stappen doorlopen en weet waar geschikte scanen herken minimaal aan moet voldoen. Laat je in de wirwar van
scansoftware niet afschrikken, maar ga je gevoel achterna.
Benieuwd hoe dizzydata invulling geeft aan jouw wensen en eisen?
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