Persbericht
Start People stimuleert digitalisering
Almere, 28 januari 2010 – Start People wil digitalisering in 2010 steeds meer aanmoedigen. Zo
worden klanten vanaf 1 maart proactief benaderd om aan te geven welk formaat digitale factuur
zij wensen te ontvangen. Het digitaliseren van de facturen bespaart tijd en kosten, zowel voor
de klant als voor Start People én ontlast het milieu.
Door nieuwe regelgeving is het sinds het begin van 2009 voor organisaties mogelijk geworden om
facturen digitaal uit te wisselen. Voor Start People, met wekelijks meer dan 10.000 te versturen
facturen, een goed moment om digitalisering van het factureringsproces actief te stimuleren. Door het
versturen van digitale facturen dragen zowel Start People als de klant gezamenlijk bij aan het
terugdringen van het papierverbruik en het daaruit voortvloeiende postverkeer.
Efficiëncy
Met het verder digitaliseren van de facturen probeert Start People zoveel mogelijk bij te dragen aan
een efficiënte werkwijze voor haar klanten. Een digitale administratie werkt namelijk tijd- en
kostenbesparend, is gemakkelijk in gebruik en voorkomt fouten. Klanten van Start People kunnen zelf
kiezen in welke vorm ze de factuur wensen te ontvangen. Jack Landzaat, financieel directeur van Start
People: “Vanuit de uitzendbranche kennen we al enige tijd het HR-XML formaat voor het uitwisselen
van diverse administratieve processen. Omdat niet alle klanten een XML-factuur kunnen ontvangen,
kan men ook kiezen voor een PDF-factuur”. Via registratie op de website
www.easydistribution.nl/startpeople kunnen klanten heel eenvoudig het gewenste formaat voor de
digitale factuur aangeven.
Digitale alternatieven
De zogenaamde e-facturatie vormt een nieuwe stap in het digitaliseringsproces dat Start People actief
faciliteert, zowel binnen de eigen organisatie als bij haar klanten. In deze lijn biedt Start People haar
klanten al sinds 2009 de mogelijkheid om de uren- en tijdsregistratie van de flexmedewerkers digitaal
bij te houden. Hiertoe zijn drie tools ontworpen. Allereerst de digitale alternatieven voor het
werkurenbriefje: de DIGI-WUB en DIGI-CARD. Via deze web-based registratiesystemen kunnen de
gewerkte uren bijgehouden worden, door ze door de flexmedewerkers digitaal te laten registreren
(DIGI-WUB) of door ze via een persoonlijke kaart te laten registreren (DIGI-CARD). De derde tool, de
DIGI-SYS, biedt een online systeem waarmee binnenkomende facturen gemakkelijk vergeleken
kunnen worden met geaccordeerde werkuren.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de digitalisering en de diverse producten en diensten van Start People kunt u
contact opnemen met Jos Frijters, woordvoerder Start People, via (06) 30 52 17 54 of per e-mail:
jfrijters@startpeople.nl
Over Start People
In Nederland is Start People één van de grootste, toonaangevende dienstverleners op het gebied van
flexibele arbeid. Als arbeidsmarktintermediair verleent Start People alle vormen van flexibele arbeid en
uiteenlopende diensten op het gebied van Human Resources. Tegenwoordig is Start People actief in twaalf
landen en onderdeel van het beursgenoteerde USG People N.V., dat met verschillende sterke merken op
het gebied van flexibele arbeid in diverse Europese landen actief is. www.startpeople.nl.

