
INTENSIEF BETALINGSVERKEER
Vier medewerkers in de boekhoudafdeling van Veolia Transport staan in voor het beheer 

van niet minder dan 23 vennootschappen. Daarvoor wordt reeds jarenlang een op maat 

ontwikkelde boekhoudoplossing op het IBM AS400 platform ingezet. Via meer dan 50 eigen 

bankrekeningen moeten maandelijks immers duizenden betalingen correct verwerkt en 

geconsolideerd worden.

Sinds 1998 maakt Veolia Transport dankbaar gebruik van Isabel. Het bedrijf werkt hiervoor 

sinds de eerste dag samen met informaticapartner RealDolmen. In de beginperiode 

bestond er nog geen koppeling tussen Isabel en de AS400: de betaalopdrachten werden 

manueel aan de banken overgemaakt. In een volgende fase zorgde informaticapartner 

RealDolmen echter via de Isabel/400 module voor een volledig koppeling tussen het 

AS400 boekhoudsysteem en Isabel 5.

PERMANENT GEACTUALISEERDE BANKINFORMATIE IN 
FINANCIEEL SYSTEEM
Bij haar overstap naar Isabel 6, nam Veolia Transport meteen ook de Isabel Corporate 

Synchroniser in gebruik. Deze zorgt voor de naadloze en geautomatiseerde uitwisseling 

van betalingen en rekeninginfo tussen het boekhoudsysteem en Isabel 6.

Bedrijfsprofiel
Veolia Transport Belgium is 
met 650 voertuigen en rond de 
1000 werknemers één van de 
grootste private vervoerfirma’s 
in België. Het bedrijf is voornamelijk 
actief in personenvervoer en treedt 
op als één van de voornaamste 
belangrijke onderaannemers voor 
De Lijn. In het verlengde hiervan is 
Veolia Transport Belgium ook actief 
als reisorganisatie.

Kind & GezinVeolia Transport Belgium

Dagelijkse cashplanning  
van 50 rekeningen  
DANKZIJ AUTOMATISERING

 Telkens als ik ’s morgens op kantoor kom, 
zie ik meteen het up-to-date saldo van de 

bankrekeningen voor de vennootschappen die 
ik beheer. Dit laat mij toe om onmiddellijk 
op basis van deze informatie een correcte 

dagelijkse cash planning uit te voeren.



IN EEN OOGOPSLAG 
 + Automatische synchronisatie 

van gegevens tussen Isabel 6 
en de boekhouding met Isabel 
Corporate Synchroniser 

 + Dagelijks correcte cash 
planning voor 50 rekeningen 
van 23 vennootschappen

 + Bedrijfscontinuïteit gegarandeerd 
dankzij snelle ondertekening van 
dringende betalingen

 + Onmisbaar hulpmiddel bij steeds 
hogere werkdruk in financiële 
afdeling

OOK GENIETEN VAN DEZE 
VOORDELEN?

 � Overstappen naar Isabel 6: 
Ga naar www.isabel.eu en klik op 
“Overstappen naar Isabel 6”.

 � Een bank toevoegen: 
Ga naar www.isabel.eu en  klik 
op”Support”.  Kies uw versie en 
dan  “Beheer abonnement”.

 � Isabel Corporate Synchroniser 
gebruiken:  
Ga naar www.isabel.eu/ICS.

Het importeren van rekeninginfo (CODA bestanden) gebeurt zonder enige manuele 

interventie van de gebruikers. Zo is binnen het ERP systeem altijd de meest actuele 

informatie voorhanden, klaar om verwerkt te worden. “Eenmaal de rekeninginfo 

geïmporteerd door middel van de Isabel Corporate Synchroniser, wordt ook een groot 

deel van de klanten- en leveranciersposten onmiddellijk automatisch afgeboekt in het 

financieel systeem”, voegt Diane Cuyvers eraan toe.

DRINGENDE BETALINGEN SNEL GOEDGEKEURD
Vier personen beschikken bij Veolia Transport over een volmacht om betalingen goed te keuren. 
De regel in het bedrijf is dat iedere betaling door minstens twee personen getekend moet worden. 
De grootste vernieuwing die Isabel 6 met zich meebracht, is dat het goedkeuren van betalingen 
mogelijk is waar de medewerkers zich ook bevinden. Omdat Isabel 6 een webgebaseerde oplossing 
is, hoeven de volmachthouders niet meer naar kantoor te gaan om een betaling te tekenen.

Sven Verbaenen, Accountant bij Veolia Transport: “Wanneer een autocar in het buitenland in panne 
staat en de hersteller een voorafbetaling vraagt, heb je er als bedrijf belang bij om zo snel mogelijk 
de betaling uit te voeren én goed te keuren. Dankzij Isabel 6 kunnen we de continuïteit van onze 
activiteiten beter garanderen: de volmachthouders kunnen de dringende betaling onmiddellijk 
ondertekenen, ook al zijn ze niet op kantoor.”

TOENEMENDE WERKDRUK VRAAGT OM INSTRUMENT 
ZOALS ISABEL
Iedere accountant bij Veolia beheert 4 à 6 vennootschappen, en de werkdruk nam doorheen de 
jaren steeds toe: terwijl de maandelijkse rapporteringen vroeger tegen de helft van de maand 
moesten afgewerkt zijn, moet dit tegenwoordig reeds tegen de vijfde kalenderdag. 

V.U. Philippe R. Dubois, Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel - Ref : testim6-veolia-NL-1011 www.isabel.eu

Isabel 6

Transport Corporate Efficiëntie RealDolmen

Isabel 6 en Isabel Corporate Synchroniser 
zijn voor ons instrumenten om onze tijd beter 
te benutten. Vroeger had ik bij terugkeer uit 

vakantie drie dagen nodig om banken te boeken. 
Vandaag is dit hooguit een halve dag.

In samenwerking met


