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Zo zorg je voor financiële stabiliteit in 
de dynamische automotive branche

 Nooit eerder is de auto zoveel onderwerp van gesprek. Het is en blijft 
een onmisbaar vervoermiddel. Tegelijkertijd is de grote vraag wanneer 
het moment aanbreekt dat de zelfrijdende auto de gewoonste zaak van 
de wereld is. Of de deelauto als autobezit niet langer het belangrijkste 
uitgangspunt is. Technologische ontwikkelingen zorgen voor disruptie in 
de automotive branche. En al deze ontwikkelingen hebben grote invloed 
op ieder proces binnen de branche, zo ook op het order-to-cash proces. 
Welke voordelen heeft een goed gestroomlijnd order-to-cash proces 
eigenlijk? En hoe ver zijn finance professionals al als het gaat om het 
adopteren van nieuwe ontwikkelingen?

Persoonlijke communicatie

Breng bijvoorbeeld in kaart hoe een klant zijn factuur/
herinnering het liefst ontvangt. 

Segmentatie
Deel klanten in segmenten in op basis van betaalgedrag. 
Is het een wanbetaler? Heeft hij al kredieten lopen? Zijn er 
schulden? Klantinformatie op maat en daarop aangepaste 
workflows dragen bij aan een optimaal order-to-cash proces. 

Efficiëntie

Structureer en automatiseer het debiteurenbeheer met 
software. Dankzij inzet van nieuwe technologie en effectief 
gegevensbeheer krijgen credit managers meer inzichten om 
uiteindelijk facturen sneller betaald te krijgen. 

Over Visma | Onguard

Automatisering, digitale transformatie en verbetering van de klantervaring zijn de 
sleutels tot zakelijk succes. Visma | Onguard ondersteunt haar klanten al ruim 25 jaar 
met geavanceerde oplossingen binnen de order-to-cash keten. Onze oplossingen zijn 
gericht op het verbinden van gegevens op één gecentraliseerd platform en het koppelen 
van interne en externe systemen en services. Hiervoor gebruiken we intelligente en 
intuïtieve automatisering om waardevolle inzichten te leveren. Zo ontstaat een optimale 
verbinding tussen alle processen in de order-to-cash-keten. Tegelijkertijd zorgt dit voor 
een verbeterde en gepersonaliseerde communicatie. En dat resulteert in sterkere en 
langdurige klantrelaties en tastbare resultaten in order-to-cash en credit management. 
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Autonoom

Naast dat de auto’s 
autonoom worden, 
worden ook klanten 
steeds autonomer 
in hun gedrag. Alle 

beschikbare informatie 
zorgt ervoor dat 

klanten (zowel zakelijk 
als particulier) steeds 

meer te weten 
komen over auto’s, 
auto-onderdelen 
en financierings-
mogelijkheden.

Onderscheiden

Hoe zorg je ervoor 
dat de klant 

daadwerkelijk de 
aankoop doet bij 
jouw organisatie 

en ook dat hij 
tevreden is en blijft? 

Onderscheidend 
blijven is belangrijk 
om die autonome 
klant tevreden te 

houden.

Order-to-cash

Het order-to-cash 
proces is belangrijk in 

het tevreden krijgen en 
houden van klanten. 

Binnen de autobranche 
gaan vaak grote 

bedragen om. Een goed 
gestroomlijnd proces 

voor uitgaande facturen 
en binnenkomende 

betalingen is dan ook 
een vereiste. Hoe zorg 
je ervoor dat de klant 

(op tijd) betaalt?

  Controle over 
debiteurenrisico

  Lagere DSO
  Hogere klanttevredenheid
  Lagere tijdsinvestering
  Verhoogde productiviteit 

van medewerkers

  Focus op uitzonderingen
	 	Effectief	beheer
  Volledig in control
  Overzicht in 
debiteurenportefeuille
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