
BMW Group Belux greep de migratie naar SAP aan om meteen ook het betalings-
verkeer te stroomlijnen dankzij Isabel Corporate Synchroniser, een krachtige 
oplossing die toelaat om betalingsopdrachten volledig geautomatiseerd en met een 
hoge graad van beveiliging door te sturen naar Isabel, zonder manuele interventies. 
Dankzij Isabel Corporate Synchroniser verwerkt BMW Group Belux grote volumes 
betalingen nu sneller, veiliger en correcter.

DE VOORDELEN VAN ISABEL 6 
BMW Group Belux heeft twee systemen voor financieel beheer: SAP en het Car Management 
System Leasebase. Voor het verwerken van overheadkosten werd recent SAP geïmplemen-
teerd naar het voorbeeld van het Duitse moederbedrijf. Het ander systeem wordt vandaag 
nog gebruikt  voor de facturatie van alles wat renting, leasing en finance aangaat. Zo worden 
voor 15.000 klanten per maand de domiciliëringen vanuit dit systeem verwerkt.

“Sinds 1 juli 2012 werken wij met Isabel 6. Het webgebaseerde karakter laat toe om vanop 
elke locatie in te loggen, wat heel handig is voor de verantwoordelijken die betalingen moe-
ten goedkeuren. We opteerden tevens voor Isabel Corporate Synchroniser, een toepassing 
die het mogelijk maakt SAP rechtstreeks te integreren met Isabel 6” aldus Stijn De Cort,  
SAP IT BE Lead, BMW Group Belux. 
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GOEDGEKEURDE BETALINGEN 
AUTOMATISCH VERWERKT
met SAP en Isabel Corporate Synchroniser

Sinds 1 juli 2012 werken wij met Isabel 6. 
Het webgebaseerde karakter laat toe om vanop elke locatie 
in te loggen, wat heel handig is voor de verantwoordelijken 
die betalingen moeten goedkeuren. We opteerden tevens 

voor Isabel Corporate Synchroniser, een toepassing die het 
mogelijk maakt onze business toepassingen rechtstreeks 

te integreren met Isabel 6.

Bedrijfsprofiel 
BMW Group Belux (voluit BMW 
Belgium Luxembourg NV/SA), met 
hoofdzetel te Bornem, is verant-
woordelijk voor de distributie van 
alle producten en diensten van 
de BMW Group in België en het 
Groothertogdom Luxemburg. BMW 
Group Belux telt 174 werknemers en 
realiseert een omzet van bijna 1,4 
miljard euro. 

BMW Financial Services werd in 
1993 als onafhankelijke dochter-
maatschappij in België opgericht en 
biedt een compleet pakket financie-
ringsproducten aan voor de consu-
ment. De omzet van BMW Financial 
Services in 2011 was 155,5 miljoen 
euro. Het bedrijf stelt 64 mensen 
tewerk.

Stijn De Cort, SAP IT BE Lead, BMW Group Belux



VERZENDEN MET ISABEL CORPORATE SYNCHRONISER
Afhankelijk van het systeem waarin de aankoopfacturen worden ingevoerd, verloopt de  
betaling op een andere manier.

Tweemaal per week gaat SAP na welke aankoopfacturen betaald mogen worden.  
Vervolgens worden deze betalingen rechtstreeks vanuit SAP in een SEPA-compliant XML 
formaat doorgegeven aan Isabel Corporate Synchroniser, die de gegevens automatisch en 
zonder manuele tussenkomst oplaadt naar Isabel 6. De personen die de betalingen moeten 
goedkeuren worden via mail verwittigd. Na ondertekening in Isabel 6 worden de betaalop-
drachten automatisch verstuurd naar de diverse banken voor verdere verwerking. 

Ook vanuit Leasebase worden de betaalbestanden verwerkt door Isabel Corporate  
Synchroniser, dezelfde versie die ook door SAP gebruikt wordt. Met dit verschil dat bestan-
den manueel op een specifieke locatie opgeslagen worden, waar ze door Isabel Corporate 
Synchroniser opgepikt worden en verder afgewerkt volgens het bovenstaand principe.  
Vanaf eind 2014 gaat BMW Group Belux met een nieuw Car Management Systeem aan de 
slag en zal ook dit deel van de betalingen volledig geautomatiseerd verlopen dankzij een 
rechtstreekse koppeling.

“Dankzij Isabel Corporate Synchroniser verlopen de betalingen niet alleen vlotter, maar is 
er ook geen datamanipulatie meer mogelijk door medewerkers. Over fraude of al dan niet 
opzettelijke fouten hoeven we ons geen zorgen meer te maken”, besluit Stijn De Cort.  

V.U. Philippe R. Dubois, Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel - Ref : testim8-BMW-NL-1012 www.isabel.eu
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Twee keer per week stuurt SAP automatisch alle 
goedgekeurde betalingen naar Isabel 6 via Isabel 

Corporate Synchroniser. Hierdoor verlopen de 
betalingen niet alleen vlotter, maar dankzij ingebouwde 

beveiligingsmechanismen is er ook geen  
datamanipulatie meer mogelijk.

IN EEN OOGOPSLAG 
 + Automatische verzending van 

betaalbestanden naar Isabel 
zonder manuele interventies: 
minder kans op vergetelheid of 
fouten

 + Veilig dataverkeer, zonder kans 
op gegevensmanipulatie (fouten 
of fraude)

 + Afhankelijk van de data die  
verstuurd wordt, kan Isabel 6 
om bijkomende acties vragen, 
zoals een bijkomende handte-
kening

Stijn De Cort, SAP IT BE Lead, BMW Group Belux

OOK GENIETEN VAN DEZE  
VOORDELEN?

 � Isabel 6 gebruiker worden: 
Ga naar www.isabel.eu en klik 
op « Isabel -cliënt worden » en 
dan « Isabel 6 aanvragen ». 

 � Een bank toevoegen: 
Ga naar www.isabel.eu/
support6 en kies « Abonnement 
beheren ». 

 � Uw ERP-pakket en Isabel 
Corporate Synchroniser 
gebruiken:  
Ga naar www.isabel.eu/ics
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