Sanoma Media is met haar publiekstijdschriften, custom media magazines, events, websites,
mobiele sites, mobiele apps en iPad apps het grootste mediabedrijf in bereik in Nederland.
Sanoma Media bereikt met al haar media circa 90% van de Nederlandse bevolking (13+) en
80% van alle internetters (13+) in Nederland. Lezers en bezoekers waarmee Sanoma Media
generaties lang een (h)echt contact heeft opgebouwd.
Sanoma Media is een grensverleggend mediahuis, dat met haar expertise, creativiteit en
aansprekende content adverteerders de juiste context biedt om hun doelstelling te realiseren.
Meer informatie over Sanoma Media Netherlands is te vinden op www.sanomamedia.nl
S-DNA is ingezet om inzicht te krijgen in de integriteit en kwaliteit van de
leveranciergegevens in het stambestand en de factuurverwerkingsprocessen. Uit de Scan werd
snel duidelijk dat we kosten konden besparen door S-DNA in te zetten om
leveranciergegevens automatisch op te schonen en te verrijken. De integriteits analyse zorgde
voor een directe opbrengst van tussen de €50.000 en €100.000 naast de nodige
kostenbesparingen door efficiënter te werken binnen de huidige processen.
De opbrengsten komen voort uit de vergelijking van openstaande posten met leveranciers (+/1.000 stuks), de analyse op BTW en de analyse op onverschuldigde betalingen. Door de
innovatieve werkwijze wordt het opschonen, muteren en verrijking van de
leveranciergegevens binnen enkele weken uitgevoerd zonder enige inspanning van collega’s.
Het aantal mutaties van gegevens door leveranciers was boven verwachting. Voordeel is dat
leveranciers zelf gegevens kunnen wijzigingen en aanvullen, zonder een van mijn
medewerkers nodig te hebben. Het systeem zorgt ervoor dat gewijzigde gegevens door
leveranciers in gevoelige informatie, zoals bankrekeningnummers, eenvoudig te verifiëren is.
Na verificatie kunnen we een bestand met verrijkte en gewijzigde gegevens automatisch
genereren en importeren naar SAP. De uitkomsten met S-DNA verbaasde ons op een
positieve manier. S-DNA is een aanrader voor iedere organisatie met veel leveranciers en
factuurbetalingen of structureel een oplossing willen in het opschonen en actueel houden van
leveranciergegevens.
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