XL-BYG får
XL overblik over fakturering
I marts 2009 gik XL-BYG fra at være Danmarks
største byggevarekæde til at blive
Skandinaviens største byggerådgivere med
flere end 250 XL-BYG forretninger i tre lande.
Store indkøb og salg til hele Skandinavien
kræver et stort overblik i fakturaerne, som
XL-BYG ikke besad. Derfor kontaktede XL-BYG
CapNordic for at få det effektive og overskuelige fakturagodkendelseprogam Workflow.
Som en byggevarekæde med store indkøb og salg
til hele Skandinavien følger et virvar af fakturabehandling på kryds og tværs af de 250 XL-BYG
forretninger.
XL-BYG sætter kundens behov først og vil gerne
forsætte med at prioritere således. Med CapNordic
Workflow oplever XL-BYG de mange fordele, der er
ved det elektroniske fakturagodkendelsesprogram
Workflow.

Mulighed for at følge med i betalingsflowet
Købmand Jørgen Kollerup Stig Andersen, der star i
spidsen for to XL-BYG byggecentre i Måløv og Herlev, oplever ligeledes de mange fordele CapNordic
Workflow tilbyder. Med Workflow bliver faktuaerne
sendt til tiden, og brugerne vil hele tiden have
mulighed for at se betalingsflowet. Således, hvis
nogen mangler at godkende fakturaerne, kan
brugeren let se det og efterfølgende blot sende en
påmindelse.

Elektronisk orden over fakturaer
CapNordic Workflow tilbyder en elektronisk orden i
fakturaerne som ikke ses andre steder. Alle fakturaerne fra alle butikkerne bliver opbevaret og
sendt elektronisk, hvilket blev en stor fordel for
XL-BYG.
Fritekstsøgning i bilagene
Med Workflow kan brugeren søge efter bilag med
fritekstsøgning. Dette vil uden tvivl blive en af de
store fordele XL-BYG kommer til at opleve.
Det vil give en overskuelighed i virksomheden til
den orden som Workflow i forvejen tilbyder.
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Som antal af forretninger forøges, forøges salg og dermed
antal af indkomne fakturaer. Med CapNordic Workflow
bliver overblikket over fakturaerne langt større.

CapNordic sætter, ligesom XL-BYG, kunden i fokus,
og kommer derfor ud til de enkelte kunder og
skræddersyr opstillingen af programmet til virksomheden præcis efter deres behov, så de kan
udnytte deres tid til fulde.

XL-BYGs forretning vokser og udvides over hele Danmark
samt Skandinavien. Med CapNordic Workflow sendes fakturaerne altid til de rigtige forretninger i de rigtige lande.
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En proces der er til at forstå og følge med i
XL-BYG har ekspanderet deres virksomhed, og med
dette har mange tømmerhandlere tilknyttet et
XL-BYG PROFFCENTER rettet mod at servicere både
den store entreprenør og den lokale håndværksmester og deres medarbejdere, hvilket betyder et
samarbejde på tværs af virksomheder.
Dette kan blive uoverskueligt og være et helt arbejde i sig selv at håndtere.
Med implementering af CapNordic Workflow vil
alle XL-BYG-butikkerne opleve hvor let det rent
faktisk kan gøres. Uden problemer vil fakturaerne
blive sendt til de rigtige forretninger, og det vil
være let og overskueligt at følge processen. De vil
på alle tidspunkter kunne se hvem har godkendt
og hvem der mangler, og til slut opleve et tidsoverskud til de vigtige ting i virksomheden.
En god beslutning for virksomheden
XL-BYG vil generelt komme til at opleve en større
effektivitet på arbejdspladsen med Workflow, der
vil betyde store besparelser i virksomheden. XLBYG vil være de bedste til byggeprojekter ved at
kombinere rådgivning, faglighed og attraktive
priser! Og med CapNordics faktureringsgodkendelsesprogram Workflow, er de skridtet tættere på at
nå deres mål.

Frem til marts 2009 var XL-BYG Danmarks største
byggevarekæde. Nu er de Skandinaviens største
byggerådgiver med mere end 250 XL-BYG forretninger i de tre lande.

