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De wereld verandert. Meer wetten en regels. Meer verwachtingen en 
verantwoordelijkheden. Hoe kun je als onderneming of instelling hierin 
functioneren en transparant blijven, zonder dat dit voor extra zorgen en 
kosten zorgt? 

Zicht op Inkoop, Verkoop, 
Contracten en Facturen

Digitale Transformatie
Om te allen tijde te weten hoe de kasstroom 

zich ontwikkelt, heeft u zicht nodig op verkoop, 

bedrijfsuitgaven, en alle bijbehorende contracten 

en facturen. Want zicht levert controle. 

Scheiding van functies, en documenten die niet 

direct aan elkaar gekoppeld zijn, levert geen zicht 

op. Om dit dan toch te verkrijgen, al is het maar 

periodiek, vereist doorgaans veel uitzoekwerk.   

 

Een digitale transformatie van processen en 

documenten is noodzakelijk om alle order- en 

factuurstromen continu inzichtelijk te maken, 

en te koppelen aan elkaar én aan de gemaakte 

afspraken met leveranciers en klanten zoals ze 

zijn vastgelegd in contracten. Zo krijgt u continu 

grip op de kasstroom.

 

Slimme Automatisering 

Een digitale transformatie van administratieve 

processen maakt het bovendien mogelijk om 

deze processen te automatiseren. Zo kunnen met 

het verkrijgen van zicht ook de kosten worden 

gedrukt. 

 

Als een adhoc bestelling automatisch wordt 

gestuurd volgens een contract met een 

preferred supplier, en de factuur die hierop 

volgt automatisch wordt goedgekeurd met de 

bestelling, dan is uw onderneming of instelling 

écht slim en voordelig bezig. 
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“ Wij voorzien dat door toenemende 
regelgeving en maatschappelijke 
verantwoordingsplicht, de administratieve 
last voor ondernemingen en instellingen 
steeds groter wordt. Zij zullen 
systematischer en transparanter moeten 
handelen.”



De opbouw van kennis en expertise achter 4CEE reikt tot aan de begin 
jaren 2000. Vanuit een kantoor aan huis ontwikkelde zich de behoefte 
om klanten verder te helpen. Startende met een purchase to pay-
oplossing waarmee organisaties sneller en beter grip krijgen op hun 
financiële proces, is 4CEE ondertussen uitgegroeid tot een aanbieder 
van diverse software-oplossingen.

Wij zijn 4CEE
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Wij voorzien een toenemende wet- 

en regelgeving en maatschappelijke 

verantwoordingsplicht. Door deze ontwikkeling 

moeten bedrijven steeds meer registreren, 

waardoor de administratieve last significant 

toeneemt. Een last waar niemand veel tijd aan 

kwijt wil zijn.

Deze administratieve last valt met 

automatiseringsoplossingen terug te dringen. 

Bijvoorbeeld met oplossingen voor purchase 

to pay, order to cash, digital signing en proces 

automatisering (software robots). De bedrijven 

die onderdeel zijn van 4CEE bieden allemaal 

oplossingen voor het automatiseren van 

financieel administratieve processen. Door 

onze krachten te bundelen kunnen wij voor 

onze klanten de groeiende administratieve last 

effectiever terugdringen.

Klanten profiteren dus van de beste specifieke 

oplossingen van elke organisatie in onze groep 

én van onze gecombineerde expertise.



Samen helpen wij onze klanten om antwoorden op hun vragen te 
vinden, resultaat te boeken en kosten te besparen. Door hen te 
ontzorgen en weer in hun kracht te zetten.

Onze bedrijven
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Purchase-to-Pay & E-Facturatie
ICreative helpt omvangrijke, vaak internationale ondernemingen 

en instellingen met de digitale transformatie van het purchase-

to-pay-proces. ICreative is Basware-specialist.

Purchase-to-Pay & E-Facturatie
Easy Systems richt zich met haar zelf ontwikkelde, ERP-onafhankelijke 

software op het optimaliseren van het purchase-to-pay- en 

e-facturatie-proces van het middenbedrijf.

Order-to-Cash
Diesis is gespecialiseerd in het automatiseren en optimaliseren 

van het proces vanaf orderontvangst tot aan het versturen van 

de verkoopfactuur. Diesis is UNIT4 Financials -specialist.

Robotic Process Automation
Coforce is een onafhankelijke kennis- en implementatiepartner van 

verschillende Robotic Process Automation (RPA)-oplossingen, voor 

het robotiseren van uiteenlopende administratieve processen. 

Digital Signing
Stiply biedt de meest gebruiksvriendelijke ondertekenoplossing 

van de Benelux. Meer dan 1.000 bedrijven laten hun contracten 

en documenten via Stiply rechtsgeldig ondertekenen.



“  Wij geloven dat automatisering de 
administratieve last kan terugdringen. 
En dat uiteindelijk alle administratieve 
processen volledig geautomatiseerd zullen 
worden.”



Continuity
We vormen één solide organisatie. Toegankelijk 

en ervaren. Met specialisten en met slagkracht, 

door onze gedreven medewerkers. Die samen 

onze klanten de zekerheid bieden dat ze altijd 

kunnen rekenen op de beste oplossing. En we 

blijven bouwen aan beter. Omdat we zo samen 

verder komen. Vandaag én morgen.

Waar wij voor staan
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Cooperative
We geloven in de kracht van samen om beter 

te worden. In teamwork om de maximale 

kwaliteit uit onze mensen en projecten te halen. 

We blijven innoveren, ontwikkelen en doorgaan. 

Voor onszelf én onze klanten. Met al ons talent, 

ervaring en expertise. Totdat we de beste 

oplossing gevonden of ontwikkeld hebben.

Committed
We zijn 100% toegewijd. Aan onze projecten, 

onze klanten én aan elkaar. We schakelen snel, 

managen verwachtingen en inventariseren 

mogelijkheden. Zetten waar nodig altijd die 

extra stap. Voor het beste resultaat. Omdat 

we niets liever doen dan onze klanten écht 

tevreden maken.

Capable
We werken met de beste mensen. Met de laatst 

beproefde en bewezen technieken en tools. 

We staan nooit stil en blijven onze expertise 

en vaardigheden continu verder ontwikkelen. 

Zodat we samen de beste oplossing realiseren. 

En zo altijd zo relevant, courant en flexibel 

mogelijk met de markt meebewegen.



Wilt u meer weten over het automatiseren 
van financiele en administratieve processen 
en nieuwsgierig naar de mogelijkheden die 
wij te bieden hebben? Nodig ons uit voor een 
vrijblijvend gesprek.

Over 4CEE
Een groeiende organisatie van pragmatische, betrouwbare en 

servicegerichte mensen met bijna 20 jaar ervaring in het adviseren 

van organisaties m.b.t. procesoptimalisaties die leiden tot betere 

prestaties en kostenvoordelen. Binnen onze groep bieden wij een 

breed scala aan software-oplossingen die u helpen uw financiële en 

administratieve processen te automatiseren en optimaliseren. 

Kijk op 4CEE.com voor meer informatie.

Interessant?
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Vraag een adviesgesprek aan

https://www.4CEE.com
https://www.4cee.com/adviesgesprek



