Optimalisatie Dagafschriftverwerking
Dagafschriftverwerking, het kan altijd beter
Dagelijks verwerkt u dagafschriften. In 2013 is iedereen overgegaan op SEPA, wat tot grote
veranderingen in de verwerking van dagafschriften heeft geleid. Nog steeds vinden veranderingen
plaats. Bent u ervan overtuigd optimaal te werken?
Consult Dagafschriftverwerking
Veel corporaties verrichten nog te veel
handelingen om het dagafschrift te verwerken.
De aangebrachte verbeteringen in de software zijn
vaak niet in gebruik genomen. NCCW kan u helpen
uw dagafschriften optimaler te verwerken.
Meer geautomatiseerd, minder handelingen.
Hoe? Door elke stap in het proces door te nemen
stellen we samen met u vast of deze stap nodig is,
kan verdwijnen of efficiënter kan. De praktijk heeft
uitgewezen dat maandelijks veel uren zijn te
besparen.
“Een consult Dagafschriftverwerking kost weinig
tijd en levert u tijdwinst op.”
Wie van uw organisatie zijn erbij betrokken?
• Medewerkers die betrokken zijn bij de
dagelijkse verwerking van huurontvangsten en
dagafschriften in de bedrijfsadministratie.
• Managers die willen weten welke stappen
gezet moeten worden en die besluiten kunnen
nemen over gewenste veranderingen.
Waaruit bestaat het consult?
De consultant voert vooraf een rendementsmeting
uit en verzamelt de benodigde gegevens. Daarna
bezoekt hij uw kantoor. U krijgt een voorlichting
van ca. 2,5 uur, waarna de consultant een
verslag/advies uitwerkt. Hierin staat vermeld
welke quick wins al tijdens het consult zijn behaald
en voor welke verbeteringen nog stappen
genomen moeten worden.

Voordelen
• Een optimaler verwerkingsproces
• Minder handelingen bij de verwerking van
huurontvangsten
• Hoger rendement van automatische
verwerking van dagafschriften
• Geen overbodige output
• Een op uw werkwijze afgesteld systeem
Wat betekent dit voor u?
Een consult Dagafschriftverwerking biedt u
helderheid over de mogelijkheden. In een halve
dag bent u up-to-date.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze
oplossingen op de site www.nccw.nl of neem
vrijblijvend contact op:
T: 036 - 539 13 93
E: communicatie@nccw.nl

Volg NCCW ook via

