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SAP Workflow
Handel processen eenvoudig af met....

Waarom SAP Workflow?

SAP Workflow is het instrument van SAP om standaard 

processen efficiënter te laten verlopen. Door gebruik te

maken van SAP Workflow worden doorlooptijden verkort, 

verbeterd de controle over processen, ontstaan 

mogelijkheden voor proces rapportages en is een 

betere begeleiding van digitale documenten mogelijk.

SAP Workflow biedt u helpt u de mogelijkheid om de 

efficiency van uw organisatie aanzienlijk te verbeteren.

SAP workflow is in vele processen inzetbaar. Bijvoorbeeld

voor het afhandelen van inkoopfacturen, de goedkeuring

van inkoopaanvragen en het afhandelen van 

HR-processen zoals het aanvragen van vrije dagen en het

verwerken van ziek meldingen. 

SAP Workflow & Axime

Het workflow team van Axime is een enthousiaste

groep consultants, met drie speerpunten:

   •  ‘Up-to-date’ kennis van SAP Workflow

   •  Proces- en branche kennis 

   •  Aandacht voor verandering

Dit is onder andere mogelijk door een door Axime 

zelf ontwikkelde SAP Workflow training en

trainingsomgeving.  ‘Up-to-date’ blijven onze 

consultants door maandelijks beurzen en seminars

te bezoeken.  
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Uitgevoerde SAP Workflow projecten 

Referenties

Retail 

Retail organisaties hebben vaak te maken met grote 

hoeveelheden facturen.  Axime heeft de administratieve 

organisatie van een grote Retail organisatie geholpen om

met behulp van SAP Workflow het factuurverwerkings-

proces te optimaliseren. Onderdeel van dit project was 

tevens het inrichten van de scanapplicaties met de

koppeling naar SAP.

Chemische/Staal industrie

Axime heeft het complexe procuratieregister 

(ook wel delegatieregister) in kaart gebracht en in SAP 

geborgd, zodat de workflow de juiste personen in de 

juiste volgorde vindt,  om een aanvraag tot bestelling of 

inkooporder te kunnen goedkeuren. De taken voor de 

medewerkers worden naar keuze zowel in de SAP Inbox,

in de SAP Portal of in Outlook aangeboden.

Luchtvaartindustrie

Met behulp van SAP Workflow worden de in- en verkoop 

processen ondersteund. Tevens is met SAP workflow het 

beheer van stamgegevens geborgd.

(Semi)-overheid

Axime heeft bij meerdere SRM implementaties het 

workflowonderdeel van het project ingevuld. 

Daarnaast zijn maatwerk applicaties ontwikkelt op een

SAP Netweaver platform om met behulp van SAP 

Workflow kwaliteitsmetingen te kunnen doen.

Contact

Geïnteresseerd in de SAP Workflow diensten van Axime?

Neem contact op met Hartog Krant.

E-mail:  hkrant@axime.nl

Telefoon: 033 - 4633 726
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