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Klantprofiel
Transportbedrijf G. Coumans & Zn BV is in 1936 opgericht. Sindsdien is het bedrijf actief in 
het internationale transport van losgestorte bulkgoederen binnen de Benelux, Duitsland, 
Frankrijk en Engeland. Het bedrijf kent als specialisme het vervoer van afvalstoffen en grove 
materialen zoals rubber, papierslib, zwaar schroot en brokken natuursteen. Het heeft in de 
jaren een gedegen reputatie binnen de branche opgebouwd en heeft als opdrachtgevers 
gerenommeerde ondernemingen in zowel binnen- als buitenland.

Momenteel beschikt transportbedrijf G. Coumans & Zn. BV over een wagenpark van 
vijfendertig moderne vrachtwagencombinaties en heeft het zesenveertig man in dienst. 
Hiervan werken vijf personen op kantoor, zij verzorgen samen de planning en de administratie.

Goede service staat hoog in het vaandel bij Coumans en duidelijke communicatie is daar 
volgens het be-drijf een belangrijk onderdeel van. Door toepassing van de modernste 
communicatietechnieken is G. Coumans & Zn. BV in staat haar klanten op elk moment van 
informatie te voorzien over de status van opdrachten en hoeveelheden uitgevoerd transport.

Uitdaging
Om aan de voorwaarde van goede communicatie naar klanten te voldoen, besloot Coumans 
begin 2006 om haar faxverkeer te automatiseren. Voorwaarde daarbij was dat de oplossing 
gekoppeld moest kunnen worden aan de planningsapplicatie van het bedrijf, Transpas van  
Artsystems. Belangrijk daarbij was dat alle documenten die bij opdrachten behoren goed  
gearchiveerd worden, en zodoende makkelijk en snel terug te vinden zijn.

In de oude situatie maakte Coumans gebruik van een papieren archief waarbij alle 
documenten als hardcopy in een map gestoken werden. ,,Als je bedenkt dat een opdracht 
bij ons bestaat uit een boekwerk met gemiddeld zo’n vijf bijlagen die uit meerdere pagina’s 
kunnen bestaan, dan kun je je voorstellen dat onze dossiers aardig groot waren’’ legt Luc 
Martens, bedrijfsleider van G. Coumans & Zn BV, uit. ,,Daarbij zorgde het aanzienlijke volume 
opdrachten per week én de verplichting om elk dossier tenminste vijf jaar te bewaren voor een 
enorm archief. Ons archief bestond op een gegeven moment uit een reeks stampvolle kasten 
in een loods over een lengte van maarliefst vijfentwintig meter!’’

Naast archivering was ook efficientie een belangrijke pijler om naar een nieuwe oplossing te 
zoeken. De vele faxen die het bedrijf dagelijks naar klanten of chaffeurs stuurde via de oude 
analoge faxmachines, namen veel te veel tijd in beslag van de medewerkers op het kantoor in 
Bunde. 

Xerox, G. Coumans & Zn BV en
iXware Information Exchange 

Office Solutions overzicht
TRANSPORT - Bedrijfsleider Luc Martens legt 
in deze case study uit hoe de combinatie 
Xerox multifunctional, iXware en Scan 
Flow Store een ideale oplossing hebben 
gebracht voor zijn wensen op het gebied van 
communicatie en archivering.

In het verleden kampte het Transportbedrijf 
Coumans met overvolle archieven en nam 
het communiceren met de chauffeurs en 
klanten, onder andere per fax, veel kostbare 
tijd in beslag. Samen met Xerox Document 
House Limburg heeft het bedrijf naar een 
oplossing gezocht om de berichtenstroom te 
digitaliseren.

 Voordelen:

Door modernste •	
communicatietechnieken is Coumans 
op elk moment in staat haar klanten 
van informatie te voorzien

Faxdocumenten worden automatisch •	
gearchiveerd en zijn daardoor snel en 
eenvoudig terug te vinden

Efficienter versturen van faxberichten •	
naar klanten of eigen chauffeurs

Faxen komen digitaal in Microsoft •	
Outlook binnen en worden ook 
digitaal verstuurd vanuit de 
e-mailomgeving, bijvoorbeeld vanuit 
het centrale adresboek

,,Ons archief was een loods met stampvolle kasten over een lengte van 
vijfentwintig meter! Nu bewaren we alles digitaal.’’



Oplossing
Samen met Xerox Document House Limburg is G. Coumans & Zn. BV op zoek gegaan naar 
een oplossing. De Xerox concessionair adviseerde het transportbedrijf de analoge faxen 
en printers te vervangen voor een Xerox Multifunctional en tevens een iXware faxserver te 
plaatsen voor het digitaliseren van het faxverkeer. ,,Alle faxen komen nu digitaal in de inbox 
van Outlook binnen en worden ook digitaal met die applicatie vestuurd’’ vertelt Luc Martens. 
,,Vanuit Outlook kunnen we de faxen nu zeer eenvoudig verwerken in onze planningsapplicatie. 
Zodoende kunnen we onze chauffeurs snel voorzien van alle documenten wanneer zij deze 
nodig hebben. Neutraliteit is voor ons zeer belangrijk. Dat wil zeggen dat wij onze klanten niet 
vertellen waar onze lading vandaan komt en naar toe gaat, dit vinden onze opdrachtgevers 
prettig en belangrijk. Vanuit Outlook kunnen wij onze faxen vanuit het centrale adresboek 
doorsturen naar bijvoorbeeld tankstations of bedrijven op de juiste momenten zonder dat 
onze neutraliteit in het geding komt.’’

Ook qua archivering heeft Coumans sinds de digitalisering van de documentstroom een 
belangrijke stap gezet. ,,We slaan al onze documenten per opdracht nu direct op in een map 
op onze harde schijf. Dit zijn zowel de digitale faxen als alle inkomende post, die met de 
multifunctional, inclusief barcode, ingescand worden en door Scan Flow Store op de juiste 
plaats als searchable PDF worden weggeschreven. Ook dit scheelt ons heel veel tijd in het 
archiveren, maar vooral ook in het terugvinden van documenten. En bedenk eens hoeveel 
papier we wel niet besparen dankzij deze manier van werken!’’ aldus Martens.

Toekomst
In de toekomst wil G. Coumans & Zn. BV zijn digitale archief verder completeren. Volgens 
Martens is het bedrijf nu sinds september 2007 bezig met het inscannen van alle documenten. 
,,Het doel is om in de toekomst het enorme papierenarchief volledig vaarwel te zeggen.’’

Ook in de afhandeling van bijvoorbeeld facturen ziet Martens nog voldoende uitdagingen:  
,,We versturen nu nog alle facturen per post. Graag willen we die in de toekomst ook 
geautomiseerd versturen, maar we hebben nu nog het gevoel dat niet al onze klanten hier 
klaar voor zijn.’’ Met behulp van de DocGate module van iXware zou G. Coumans & Zn. BV, 
direct en automatisch vanuit de facturatie-applicatie van de onderneming per fax, danwel 
e-mail, de facturen kunnen versturen. 
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FAX module
Fax is veel meer dan een belangrijk communicatiemiddel. Faxverzendingen hebben een 
wettige status. Veel ondernemingen en instellingen gebruiken juist daarom de fax voor 
bedrijfskritische documenten. De faxoplossing van iXware bevat de modernste middelen op 
het gebied van faxtechnologie. Met deze technologie staat iXware garant voor een snelle en 
nauwkeurige aflevering en ontvangst van al het faxverkeer. Door de digitale verwerking maakt 
iXware het mogelijk het faxverkeer te archiveren, zodat de faxberichten snel en efficiënt 
opgeslagen en teruggevonden kunnen worden. iXware helpt klanten het audit trail te creëren 
dat vereist wordt door wet- en regelgeving zoals Sarbanes Oxley, Basel II, Tabaksblat, EU regels 
en die voor de “transparante overheid”.   

DOCGATE module
DocGate staat voor Document Gateway. Met DocGate is het mogelijk om documenten, zoals 
orderbevestigingen, automatisch te faxen of e-mailen vanuit een bedrijfsapplicatie (zoals ERP, 
CRM, WMS en F&A), ongeacht het platform waar de applicatie op draait (MS Windows, iSeries, 
Unix, etc.). Documenten kunnen naar de DocGate Module van iXware gestuurd worden door 
een printopdracht of de verdracht van een zogenaamde ‘spoolfile’. DocGate zorgt ervoor dat 
iXware deze documenten aflevert als fax, e-mail, telex of een andere op iXware geïnstalleerde 
communicatieservice. Tevens zorgt DocGate er voor dat de documenten met de gewenste lay-
out worden afgeleverd.

SMS module
Een SMS-bericht stoort de ontvanger niet zoals een telefoongesprek dat kan doen. Gemiddeld 
worden SMS-berichten binnen enkele minuten na ontvangst gelezen. Geen enkel soort 
bericht geeft een zelfs maar vergelijkbare reactiesnelheid. Iedere klant, iedere prospect, 
iedere leverancier, iedere buitendienstmedewerker, kortom eenieder is in staat SMS-berichten 
te ontvangen. Organisaties ontdekken dan ook in toenemende mate de vele voordelen 
van de inzet van SMS als communicatiemiddel in de ondersteuning van bedrijfsprocessen 
en als marketinginstrument. iXware voegt deze SMS-functionaliteit toe aan de bestaande 
e-mailomgeving en bedrijfsapplicaties! 

Case Study Highlights: 

iXware is gekoppeld aan de plan-•	
ningsapplicatie van het bedrijf

Papieren archief, bestaande uit •	
overvolle kasten over een lengte 
van vijfentwintig meter, is mede 
dankzij iXware vervangen door 
een digitaal archief

Analoge faxen en printers zijn •	
vervangen door een Xerox 
Multifunctional en een iXware 
Faxserver
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