
Maatwerk voor orderverwerking
Het invoeren van verkopen en maken van labels vereiste 
dubbele handelingen, net als het facturatieproces. De 
uitbreiding van het afzetgebied vereiste logistiek 
gezien een andere opzet en vorm van efficiëntie. 
 
ISSYSISSYS ICT kreeg de opdracht om meer overzicht te 
brengen in de voorraad veranderingen, zowel voor 
de medewerkers in het magazijn als op kantoor.

Onze collega’s van Business Solutions hebben na 
uitvoeriguitvoerig overleg met Richmond Interiors bepaald 
dat AutoDoc juist die mogelijkheden biedt, die zeer 
goed aansluiten bij de wensen en het werkproces 
van de opdrachtgever.

Met AutoDoc automatiseren gebruikers het facturatie en communicatie proces 
eenvoudig. Maak eenvoudig een pfd van een factuur, herinnering en 
orderbevestiging en verstuur deze per e-mail. Dit bespaart tijd, kosten en 
papier en biedt vrijheid en extra mogelijkheden bovenop de standaard die 
Exact biedt. Autodoc is eenvoudig, flexibel en zeer betaalbaar.

DoorDoor de talrijke mogelijkheden bleek AutoDoc niet allen een goede uitbreiding 
op de aanwezige software, ook bood deze applicatie aanzienlijk veel nieuwe mo-
gelijkheden voor het verder optimaliseren en automatiseren van de uitgaande 
documentenstroom. Werken vanuit Exact zoals altijd, maar met aanzienlijk 
meer efficiëntie als resultaat.

Applicatie met ontelbare mogelijkheden

De vraag van Richmond Interiors
Rond 1980 begon het familiebedrijf Spieghel Trading 
Company met de verkoop van antieke meubelen en 
sfeervolle woonaccessoires, vooral uit Engeland en 
Frankrijk. De antiekwinkel bleek succesvol en 
opende spoedig nieuwe winkels. Dankzij de snelle 
groei kon er groter worden ingekocht waarbij de 
focus werd gelegd op rotan meubelen uit Indonesië. 
DeDe groei ging gestaag voort en het bedrijf begon met 
het leveren van meubels aan andere winkels: 
groothandel de Spieghel was geboren.

Door de goede feeling met de markt en overlopend van creatieve ideeën ont-
stond het plan om naast inkoop ook zelf meubels te gaan ontwerpen en pro-
duceren. Inmiddels is het van oorsprong West-Friese bedrijf uitgegroeid tot 
een internationale groothandel met een internationale naam: Richmond Interiors. 
De warme en sfeervolle meubels en woonaccessoires, die van hoge kwaliteit 
zijn, worden verkocht in meer dan vijftig landen via een netwerk met maar 
liefst 800 dealers. 

Met het groeiende internationale succes, groeide ook de behoefte aan meer 
efficiëntie binnen de organisatie. De orderverwerking van artikelen bleek een 
langdurig en dus kostbaar proces. Richmond Interiors was van mening dat 
hier heel wat tijdwinst behaald kon worden en schakelde ISSYS ICT in. 

Over Richmond Interiors 

“AutoDoc is zeer eenvoudig aan Exact, of een ander pakket, te koppelen en kan vervolgens heel breed 
en geheel naar behoefte worden ingezet voor verschillende onderdelen in het bedrijfsproces. 

Door deze aanpassing besparen wij ruim een halve dag aan werkzaamheden.”

Kostenbesparend werken met AutoDoc 

Altijd toegang tot de systemen en 
data, vanuit welke tijdzone dan ook

Eenvoudig te koppelen 
met bestaande software

Geen printwerk. Geen postafhandeling. 
Geen portokosten

Betere automatisering, 
besparing van kosten

Met één druk op de knop facturen, 
digitaal afgeleverd én gearchiveerd

Besparing van tijd,
meer efficiëntie 


