DIGITALISATIE

VAN UW POSTVERZENDING

INLEIDING
Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze
maatschappij en de bedrijfswereld. Naarmate technologie
evolueert, gaan steeds meer bedrijven op zoek naar nieuwe
manieren om verschillende bedrijfsprocessen te optimaliseren
en zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Daarnaast verandert
ook onze manier van werken voortdurend. We werken steeds
vaker van thuis uit of op locatie, en dat volgens een flexibel
tijdsschema. Ook bepaalde bedrijfsprocedures veranderen,
zoals het invoeren van nieuwe normen voor hygiëne en
gezondheid op de werkvloer.
In deze ‘Low touch economy’ is iedereen op zoek naar interacties
waarbij een minimum aan fysiek contact vereist is om bepaalde taken
of activiteiten uit te voeren. Door deze ingrijpende veranderingen in de
bedrijfswereld groeit de nood aan nieuwe digitale oplossingen. Ook
wat bedrijfspost betreft kiezen heel wat ondernemingen steeds vaker
voor digitalisatie.

Het lijkt tegenwoordig vanzelfsprekend dat bedrijfspost per e-mail
gebeurt, aangezien we allemaal wel eens te maken krijgen met een
overvolle inbox. Maar niets is minder waar, want heel wat bedrijven
versturen nog dagelijks een massa aan traditionele, papieren post.
In de meeste gevallen gaat het om officiële documenten van de
werkgever, facturen of aanmaningsbrieven, maar ook direct mailings
worden opnieuw vaker per post verstuurd. Hoe dit komt? Wel, daar
heeft die uitpuilende mailbox dan weer meer te maken. Bepaalde
documenten of informatie zijn te belangrijk en mogen dus zeker niet
over het hoofd gezien worden. Een brief per post komt bovendien
een stuk professioneler over bij dergelijke belangrijke documenten.

U kunt zich wel voorstellen dat het versturen van zo’n massa
bedrijfspost een stevig werkje is, waar niet alleen veel tijd, maar
ook veel financiële middelen voor nodig zijn. Vanzelfsprekend
gaan bedrijven dan ook voortdurend op zoek naar middelen om
hun postverzending te vereenvoudigen. Zowel op financieel vlak
als naar efficiëntie toe. De oplossing? Het digitaliseren van hun
postverzendingsproces.

Met dit e-book willen we u dan ook graag informeren omtrent de
mogelijkheden van digitale postverzending. We leggen u uit wat
dit juist omvat, welke voordelen u eruit kunt halen voor uw bedrijf en
welke oplossingen EasyPost u te bieden heeft.

Wij wensen u alvast veel leesplezier!
Team EasyPost

INHOUD
04

05

DIGITALE POSTVERZENDING:
WAT IS HET?

DE VOORDELEN VAN
DIGITALE POSTVERZENDING
2.1 Vereenvoudiging van uw postverzending
2.2 Kostenbesparend
2.3 Betere focus op kernactiviteiten
2.4 Flexibiliteit

07

EASYPRINT: SNELLE EN EFFICIËNTE
DIGITALE POSTVERZENDING
3.1 Hoe werkt EasyPrint?
3.2 Starten met EasyPrint
3.3 De financiële kant van EasyPrint

09

TOT SLOT

DIGITALE POSTVERZENDING:
WAT IS HET?
Klassieke papieren post mag dan professioneler overkomen, het verwerken ervan is een intensieve taak.
Niet alleen moet alle post worden afgedrukt, alles moet ook onder omslag gestoken en gefrankeerd
worden. Dit postverwerkingsproces gebeurde in de meeste bedrijven tot voor kort in een eigen postkamer.
Manueel en soms in combinatie met handige postverwerkingsapparatuur, zoals de omslagvulmachine en
de frankeermachine. U kunt zich wel voorstellen dat het niet alleen heel wat geld maar ook veel tijd en
resources kost om de uitgaande bedrijfspost verwerkt en verzonden te krijgen.
Om de dagelijkse postverzending sneller en efficiënter te laten verlopen, roepen bedrijven steeds vaker de hulp in
van een ervaren postpartner. Deze haalt dagelijks de uitgaande bedrijfspost op het afgesproken uur op voor verdere
verwerking en verzending. Het enige wat de bedrijven nog zelf moeten doen, is het afdrukken van alle uitgaande post en
ze verzamelen in de daarvoor bestemde postzakken.

Nu, het outsourcen van uw postophaling en -verwerking is al een hele verlichting van dit
tijdrovende postverwerkingsproces, maar het kan nog eenvoudiger en efficiënter. Wat als
u uw uitgaande post simpelweg digitaal naar uw postpartner kon versturen? U hoeft
geen documenten af te drukken, dus geen tijdverlies meer en een stuk minder kosten.

Dankzij digitale postverzending hoeft u enkel uw dagelijkse bedrijfspost digitaal te verzenden en uw postpartner doet de
rest. Afdrukken, onder omslag steken, adresseren, frankeren en alles aan de postverdeler bezorgen. U kunt bovendien
steeds het hele postverwerkingsproces online opvolgen, zodat u voortdurend op de hoogte bent van de status van uw
uitgaande bedrijfspost. Een volledige ontzorging van uw postverzending zonder verlies van controle en overzicht!
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DE VOORDELEN VAN
DIGITALE POSTVERZENDING
Naast efficiëntie heeft digitale postverzending bedrijven tal van andere interessante
voordelen te bieden. We sommen ze even voor u op:

2.1

VEREENVOUDIGING VAN UW POSTVERZENDING
Digitale postverzending zorgt voor een vereenvoudiging van uw administratie. U hoeft immers enkel uw dagelijkse
bedrijfspost digitaal door te sturen naar uw outsourcing partner. Deze draagt de verantwoordelijkheid voor alle andere
stappen van het postverwerkingsproces. Uw medewerkers hoeven dus geen onnodige tijd meer te steken in het afdrukken
en onder omslag steken van alle te verzenden post. Eenvoudiger kan haast niet!

2.2

KOSTENBESPAREND
Met eigen postverwerking en -verzending houdt u de

Wanneer u kiest voor digitale postverzending

touwtjes zelf in handen, maar staat u ook in voor alle

verdwijnen deze grote kosten als sneeuw voor de zon.

uitgaven en verantwoordelijkheden omtrent uw dagelijkse

Uw postpartner zorgt immers voor het uitvoeren van

bedrijfspost. Dit betekent enerzijds dat u personeel voor

het ganse postverwerkingsproces. U hoeft dus zelf

de postkamer moet voorzien én de juiste machines moet

niets meer aan te kopen en kunt uw personeel inzetten

aankopen voor de verwerking en frankering van alle

waar ze echt nodig zijn en kunnen bijdragen aan de

brieven. Dit betekent een stevige hap uit uw budget,

productiviteit van uw bedrijf.

resources die u beter elders binnen uw bedrijf kunt inzetten.

Bovendien kunt u via uw externe postpartner genieten van gunstige
frankeertarieven door een goede overeenkomst met bpost, iets wat niet
mogelijk is wanneer u zelf uw uitgaande post frankeert. Een frankeermachine
hanteert tenslotte altijd de standaard frankeertarieven. Uw bedrijfspost
verwerken via EasyPrint is dus op alle vlakken een pak goedkoper.
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2.3

BETERE FOCUS OP KERNACTIVITEITEN
Omdat u uw postverzending uit handen geeft aan een

Hetzelfde geldt voor uw vooropgestelde budgetten. Deze

professionele externe partij én daarbij uw documenten

resources kunt u met digitale postverzending herverdelen

digitaal kunt verzenden naar deze postpartner, hoeft u

over projecten en afdelingen die uw core business

geen bezetting meer te voorzien voor het beheer van een

rechtstreeks kunnen beïnvloeden.

postkamer. Uw medewerkers kunnen zich bijgevolg
concentreren op de zaken die er écht toe doen, de
kernactiviteiten van uw bedrijf.

Dit zorgt voor een betere focus op de kern van uw zaak
en zal de productiviteit binnen uw bedrijf sterk verhogen.

2.4

FLEXIBILITEIT
Digitale postverzending geeft uw bedrijf bovendien ook meer flexibiliteit omtrent uw dagelijkse post. U kunt namelijk
vanop om het even welke locatie uw te verzenden documenten doorsturen. Een sterk voordeel in een tijdperk waar
remote working steeds meer de norm wordt.
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EASYPRINT: SNELLE EN EFFICIËNTE
DIGITALE POSTVERZENDING
EasyPost houdt steeds de vinger aan de pols inzake digitalisatie en technologie in de
postsector. Zo ontwikkelden we EasyPrint, een efficiënte en snelle digitale oplossing voor uw
uitgaande bedrijfspost. Deze digitale postverzending gaat een heel stuk verder dan louter
postophaling: uw bedrijf wordt volledig ontzorgt van het postverzendingsproces.
Of het nu gaat om facturen, direct mailings, officiële documenten of aanmaningsbrieven, EasyPrint verwerkt uw gehele
dagelijkse post in een eenvoudige en snelle flow. U verstuurt alle bedrijfspost in slechts enkele muisklikken en behoudt
steeds een overzicht over alle verzonden bedrijfspost.

3.1

HOE WERKT EASYPRINT?
Met EasyPrint van EasyPost verstuurt u alle uitgaande bedrijfspost digitaal naar ons door en staan wij in voor de
verdere verwerking en verzending. De te verzenden documenten aan ons bezorgen kan in slechts enkele muisklikken
via één van volgende kanalen:

Via het EasyPrint-portaal

Via Wetransfer

Per e-mail

Via API

Via een SFTP-server

DIGITALISATIE VAN UW POSTVERZENDING - 7

Het digitaal verzenden van uw post met EasyPrint verloopt volgens enkele stappen:

01

02

03

04

U selecteert de
documenten die u
wenst te versturen.

EasyPost ontvangt
uw te verzenden post
in een beveiligde
omgeving.

Alle brieven worden
afgedrukt, onder
omslag gestoken en
gefrankeerd.

EasyPost levert uw
verwerkte post af bij
bpost.

06

05

De bestemmeling
ontvangt uw
documenten binnen
de levertermijn.

Bpost zorgt voor de
distributie en levering
van uw bedrijfspost.

Het EasyPrint-portaal biedt eveneens de mogelijkheid om uw eigen papierinstellingen te beheren. Dit wil zeggen
dat u enveloppen en papier kunt aanmaken met bijvoorbeeld eigen briefhoofd en logo. Daarnaast dient het
portaal eveneens als een volwaardige trackingtool voor al uw uitgaande bedrijfspost. U bent dus steeds op
de hoogte van de status van uw zendingen en bijhorende uitgaven. Zo verliest u nooit de controle en het overzicht
over uw dagelijkse postverzendingen.

3.2

STARTEN MET EASYPRINT
Wenst u te starten met digitale postverzending via onze EasyPrint-oplossing? Dan heeft u de mogelijkheid tot een
onmiddellijke opstart. Een kwartier nadat uw aanvraag afgerond is, kunt u al starten met het verzenden van uw eerste
documenten. Let wel, in dit geval gaat het om standaard enveloppen, standaard wit papier en geen bulk verzendingen.
Indien u papier en enveloppen wilt personaliseren en de opties verder uitbreiden, dan is er een opstartperiode van vijf
werkdagen voorzien.

Verstuurt u ook regelmatig aangetekende zendingen? Geen zorgen, want ook deze
optie is beschikbaar met EasyPrint. Om verwarring te vermijden: het gaat in dit geval niet
over digitale aangetekende zendingen, maar aangetekende zendingen die u digitaal
naar ons kunt versturen voor de verdere verwerking.
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3.3

DE FINANCIËLE KANT VAN EASYPRINT
Om te starten met EasyPrint, betaalt u enkel een éénmalige opstartkost. Er zijn verdere geen enkele serverkosten aan
verbonden noch een maandelijkse vaste kost. U betaalt enkel en alleen voor de post die u via EasyPrint wenst te verzenden.
Bovendien kunt u met EasyPrint tot 50% besparen op uw volledige postbudget, zelfs als u maar een klein volume aan
dagelijkse bedrijfspost verstuurt. Dit maakt EasyPrint tot de ideale oplossing voor digitale postverzending en dat vanaf de
eerste brief die u verzendt.

TOT SLOT
Wenst u meer te weten over digitale postverzending en EasyPrint van EasyPost?
Of had u graag eens vrijblijvend kennis gemaakt met ons EasyPrint-portaal?

Neem dan snel contact op met ons.
Kwinten Gielen, onze Business Growth Manager,
beantwoordt met plezier uw vragen en geeft u de nodige
toelichting bij uw eerste stappen in de digitalisatie van uw
postverzending.
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