Betere relaties met klanten,
leveranciers en eigenaars
bij Matco NV

Toen Reinhard De Muynck in september 2011 bij Matco aan de slag ging als Finance
Manager, trof hij een boekhouding aan met een minimum aan cijfergegevens. “Ik wou zo
snel mogelijk voeling krijgen met de transacties van de onderneming, ook met die uit het
verleden. Dit was voor mij een extra motivatie om als één van de eersten over te stappen op
Isabel 6. De Offline Reporting Module van Isabel 6 zou me immers de kans bieden om alle
rekeninginformatie uit Isabel 5 én 6 grondig te onderzoeken.”

Dankzij Isabel Offline Reporting kan ik snel gegevens
exporteren naar Excel en rapporten creëren over
de in- en uitgaande betalingen, bankkosten, enz.
Hierdoor hebben onze eigenaars meer voeling met
de onderneming en zijn ze in plaats van om de twee dagen
nu hooguit nog eenmaal per maand aanwezig.

Steeds zicht op cashpositie
Isabel Offline Reporting is een Isabel 6-rapporteringstool die met één klik alle
rekeninginformatie uit Isabel 5 importeert en dit na synchronisatie aanvult met nieuwe
informatie uit Isabel 6. Elke ochtend voert Reinhard de Muynck de synchronisatie uit en
checkt hij de in- en uitgaande betalingen, zonder dat hij hiervoor Isabel 6 hoeft te openen.
Matco werd in 2006 overgenomen door BV Capital Partners. Zij verwachten op regelmatige
basis rapporten over de cashpositie van de onderneming. Reinhard De Muynck: “Dankzij
Isabel Offline Reporting kan ik snel de nodige gegevens exporteren naar Excel en daar
rapporten creëren over de in- en uitgaande betalingen, bankkosten, enz. Hierdoor hebben
onze eigenaars meer voeling met de onderneming en zijn ze in plaats van om de twee
dagen nu hooguit nog eenmaal per maand aanwezig.”

MATCO
Kind & Gezin

Bedrijfsprofiel
Matco NV uit Waregem werd opgericht in 1976 en biedt als chemische
onderneming diverse diensten aan
de chemische en textielindustrie,
waaronder de snelle levering van
chemische stoffen, recycling van
chemicaliën of grondstoffen, productie en vermenging van klantspecifieke chemicaliën en het beheer
van gevaarlijke en niet-gevaarlijke
afvalstoffen.
Matco NV realiseert een omzet van
ca. elf miljoen euro met vijftien
fulltime werknemers, van wie acht
met een universitair diploma in de
scheikunde. Deze sterke specialisering is meteen ook de grootste troef
van de onderneming en stelt haar in
staat om heel snel nieuwe producten op klantenvraag te produceren.
Matco’s belangrijkste afzetmarkt is
de Belgische textielindustrie (o.a.
Balta, Beaulieu).

Sneller gegevens terugvinden na afwezigheid
Reinhard De Muynck zit alleen op de financiële afdeling. Wanneer hij terugkomt uit verlof, kan hij in
Isabel Offline Reporting snel een overzicht krijgen van de transacties tijdens zijn afwezigheid.
“In Isabel Offline Reporting vind ik sneller dan in Isabel 6 alle gegevens terug die nodig zijn om de
klanten- en leveranciersboekhouding bij te werken. De filterfuncties zijn bijzonder handig en ook
afprinten gaat sneller. Mijn collega’s kunnen tijdens mijn afwezigheid bovendien zelf de nodige
rapporten opvragen. En als ik er op een dag niet meer zou zijn, dan is de opvolging verzekerd.
Alle rapporten zijn voorbereid en hebben een duidelijke naam gekregen.”

De filterfuncties zijn bijzonder handig en ook afprinten
gaat sneller. Mijn collega’s kunnen in mijn afwezigheid
zelf de nodige rapporten trekken. En als ik er op een dag
niet meer zou zijn, dan is de opvolging verzekerd. Alle
rapporten hebben een duidelijke naam gekregen, je hoeft
ze enkel nog te synchroniseren.

Betere relaties dankzij Isabel 6 en Offline
Reporting
“Ik ben bijzonder tevreden met de overstap naar Isabel 6. Vroeger had ik voor het operationele werk
constant PC-banking nodig voor vier rekeningen, nu is alles mooi gebundeld in een webgebaseerd
platform en kan ik ook thuis gemakkelijk alles opvolgen. Het SEPA-formaat vergemakkelijkt
bovendien de internationale betalingen. Alle bevoegden kunnen ook meteen de nodige documenten
ondertekenen, waar ze zich ook bevinden,” stelt Reinhard De Muynck. “Binnen enkele maanden
beschikken wij ook over de Isabel Go knop in ons boekhoudpakket Unit 4 Multivers, wat het
uitvoeren van betalingen en het binnenhalen van rekeninguittreksels nog een pak vlotter zal
maken.”
Isabel 6 en Isabel Offline Reporting dragen ook bij aan een betere relatie met klanten, leveranciers
en zaakvoerders.
“Intraday biedt me elke dag een mooi overzicht
op de fluctuaties per rekening, wat ideaal is voor
de klanten- en leveranciersopvolging. Ik heb
een mooi zicht op de leveranciersbetalingen en
een klant die betaald heeft, zal nooit meer een
onterechte aanmaning ontvangen, iets wat ik
toch belangrijk vind om ergernissen te vermijden.
Ook de zaakvoerders hebben een veiliger gevoel
dankzij de tweewekelijkse rapporteringen uit
Isabel Offline Reporting.”

IN EEN OOGOPSLAG
++ Mooi zicht op transacties
van Isabel 5 en 6 in één
gebruiksvriendelijke tool
zonder dat men naar Isabel 6
hoeft te gaan
++ Eenvoudig filteren op gegevens,
snel afprinten en vlot zelf
rapporten opstellen
++ Gemakkelijke opvolging van
betalingen en cashpositie tijdens
afwezigheid boekhouder

Ook genieten van deze
voordelen?
 Isabel 6 gebruiker worden:
Ga naar www.isabel.eu.
Klik op “Isabel-cliënt worden”
en dan “Isabel 6 aanvragen”.
 Isabel Offline Reporting
aanvragen: Ga naar
www.isabel.eu/reporting.
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