
Dichtomatik: Effi ciënt en Produc-
tief met Documentarchivering
Dichtomatik in Zwolle is specialist op het gebied van technische 
afdichtingen. Van oliekeerringen tot borgveren, ontwikkelt 
de technische groothandel maatwerk met zo’n 115.000 
afdichtingsvarianten die het direct kan uitleveren. Niet voor niets 
staat er ‘Any Seal, Any Time’ onderaan het bedrijfslogo vermeld.  

Dichtomatik maakt deel uit van de beursgenoteerde Freudenberg 
Groep. De Dichtomatik-tak omvat in Europa 8 vestigingen: in 
Engeland, Zweden, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, 
Italië en het moederbedrijf in Duitsland als ook 5 vestigingen in de 
Verenigde Staten en Canada. 

Tussen bestelling en levering liggen maar een paar stappen die 
volledig zijn geautomatiseerd, vertelt Gerrit Knopert, Commercieel 
Manager van Dichtomatik. ‘Ik ben sinds 1990 actief bij het bedrijf en 
heb kort een uitstapje gemaakt als sales manager voor Nederland 
van de ERP-suite Vacos die binnen onze vestiging gebruikt wordt 
voor het hele inkoop-, voorraadbeheer- en verkoopproces. 

‘We wilden vanaf de start heel duidelijk 
een papierloze werkplek creëren, geen 
ordners meer in de kast hebben, en 
beschikken over een geautomatiseerde 
workfl ow.‘

Gerrit Knopert, 
Commercieel Manager, Dichtomatik

ELO Klantreferentie
Dichtomatik
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In deze functie heb ik ELO Digital Office leren kennen aangezien zij 
een samenwerkingsverband heeft met Vacos op het gebied van 
document archivering. En ook had ik via medewerkers van ELO al 
diverse demo’s meegemaakt.’

Twee jaar geleden besloot Dichtomatik haar documenten elektronisch 
te archiveren met ELOprofessional. De koppeling met het ERP-
systeem was immers al grotendeels tot stand gebracht. ‘De ELO 
software is zeker niet het goedkoopste pakket op de markt, maar 
biedt veruit de meeste mogelijkheden,’ zegt Knopert. ‘We wilden 
vanaf de start heel duidelijk een papierloze werkplek creëren, geen 
ordners meer in de kast hebben, en beschikken over een 
geautomatiseerde workflow. Dus in het magazijn wordt een document 
ingescand, papier verlaat onmiddellijk het bedrijf en verdwijnt in de 
versnipperaar, en er wordt binnen het ELO-systeem een workflow 
opgezet voor de verwerking langs diverse afdelingen en uiteindelijk 
wordt er een factuur uitgedraaid.’ 

De uitdagingen 

Implementatie van het document management systeem leverde de 
nodige uitdagingen op. Knopert: ‘Er waren nog wel enige workflows 
die geautomatiseerd en ingepast moesten worden in het ELO-
systeem. Denk aan het archiveren van faxen, en het 100 procent 
correct digitaliseren van onze facturen, pakbonnen en 
orderbevestigingen en de integratie in ELOprofessional.  Dus als wij 
nu een factuur aanmaken in ons ERP-systeem, daar zit ook een 
beperkte document archiveringsfunctie in die documenten 3 jaar 
bewaart maar die hebben  geen officiële rechtsgeldigheid omdat ze 
nog veranderd zouden kunnen worden. In ELOprofessional, 
daarentegen, kan dit niet. Met ELOprofessional hebben we een 
oneindig archief en kunnen we snel documenten tot 5 jaar 
terugzoeken.’

Solution
an additional benefit

>>

Papierloos kantoor

Land:  Nederland
Sector:  Technische Groothandel

Dichtomatik is specialist op het gebied van 
technische afdichtingen. Haar voornaamste 
taak is om klanten snel van de gewenste 
afdichting te voorzien. Het omvangrijke 
assortiment – op dit moment kan 
Dichtomatik ruim 55.000 verschillende 
typen afdichtingen uit voorraad leveren – 
wordt daarom steeds verder uitgebreid.

Archivering van alle documenten die horen 
bij de levering, aankoop en verkoop van 
afdichtingen, etc.; snelle toegang tot 
informatie en de ontwikkeling van 
workflows zoals het archiveren van faxen, 
en het 100 procent correct digitaliseren 
van facturen, pakbonnen en 
orderbevestigingen.  

Implementatie van ELOprofessional. 

Met ELOprofessional hebben medewerkers 
een oneindig archief en kunnen ze snel do-
cumenten tot 5 jaar terugzoeken met een 
simpele muisklik. De workflows hebben ge-
leid tot snelle en transparante processen 
zoals bij de goedkeuring van facturen en de 
service naar klanten is merkbaar verbeterd.  

Bedrijf

Uitdaging

Oplossing

Voordelen

Overzicht
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Het op touw zetten van de workflow kostte de meeste tijd. Knopert: 
‘Dit heeft wat tijd gekost omdat er bij binnenkomst van een document 
ook schriftherkenning met OCR plaatsvindt en daarvoor moesten we 
enige fine-tuning en testen doen. ELOprofessional herkent nu feilloos 
of het bijvoorbeeld om een levering gaat of om een retour en om 
welk model afdichting het gaat.’ 

(Papier) onthechting en omslag 

Knopert kan zich niet meer goed voorstellen hoe Dichtomatik zou 
werken zonder een systeem als ELOprofessional: ‘Het is bij wijze van 
spreken onmisbaar en ondenkbaar dat je het niet hebt. Ons ERP-
systeem kent documentnummers toe aan pakbonnen van 
leveranciers en facturen waarmee die geboekt zijn in het systeem, en 
wanneer ik een specifiek nummer inklop dan geeft ELOprofessional in 
een split-second het bijbehorende document op het scherm weer. 
Vroeger moest je daarvoor naar het archief of in een ordner bladeren 
– een tijdrovend karwei. Zo ook met het goedkeuren van facturen. Ik 
krijg meteen de factuur op mijn PC en kan hem digitaal goedkeuren. 
Medewerkers hoeven niet meer bij mij langs voor een handtekening 
en ik kan dat ook doen wanneer ik niet op kantoor ben.’ 

Wat betekent deze nieuwe manier van werken voor de 16 
medewerkers van de Dichtomatik-vestiging in Zwolle? Knopert: ‘Je 
merkt dat medewerkers toch meer gehecht zijn aan papier dan 
verwacht, en dat vergt natuurlijk een omschakeling. Wat we wel 
hebben gedaan voor het personeel dat dagelijks intensief met het 
document management systeem werkt is het aanschaffen van een 
extra beeldscherm om ze in staat te stellen naast het werken met 
bijvoorbeeld Microsoft Outlook het hele document te laten zien op 
een apart scherm zoals ze dat vroeger gewend waren met een A4. 
Inmiddels na 2 jaar zijn ze volledig vertrouwd met deze digitale 
manier van informatieverwerking en ervaren het als een aanzienlijke 
verbetering wat betreft terugzoekfunctionaliteit, onbeperkte opslag 
en een snellere service naar onze klanten toe.’

‚Met  ELOprofessional hebben we een 
oneindig archief en kunnen we snel 
documenten tot 5 jaar terugzoeken.‘

Gerrit Knopert, 
Commercieel Manager, Dichtomatik
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‚Het aantal orderregels (werkzaamheden) 
is de afgelopen 3 jaar toegenomen met 
35%. Sinds 2000 werken wij met 15-16 
mensen en toch is onze omzet met meer 
dan 50% vermeerderd. Deze cijfers geven 
denk ik wel aan dat automatisering zoals 
met ELOprofessional mede voor een 
win-win situatie gezorgd heeft.‘ 

Gerrit Knopert, 
Commercieel Manager, Dichtomatik

Verdere uitrol

De investering in het systeem – zo’n EURO 20.000 – heeft zich snel 
terugbetaald ook al kan Knopert geen harde cijfers overleggen: ‘Toen 
we het systeem aanschaften, zaten we natuurlijk midden in de 
economische crisis, maar tegelijkertijd vonden we het een opportuun 
moment om orde op zaken te stellen en de hele documentomgeving 
stevig op poten te zetten. Het aantal orderregels (werkzaamheden) 
is de afgelopen 3 jaar toegenomen met 35%. Sinds 2000 werken 
wij met 15-16 mensen en toch is onze omzet met meer dan 50% 
vermeerderd. Deze cijfers geven denk ik wel aan dat automatisering 
zoals met ELOprofessional mede voor een win-win situatie gezorgd 
heeft.

Gevraagd naar de mogelijke uitrol naar andere vestigingen, zegt 
Knopert: ‘Binnen de Dichtomatik groep spelen wij zeker een 
voortrekkersrol met documentarchivering, en ik verwacht dat ze 
uiteindelijk ook overstappen op ELO, te meer omdat ze al dezelfde 
ERP-omgeving hebben en de koppeling al bestaat, maar dat zal een 
kwestie van tijd zijn. Hier in Zwolle hebben we in ieder geval het plan 
om eerst goed aan de slag te gaan met ELOprofessional en alle 
facetten goed te leren kennen voordat we gaan kijken naar andere 
mogelijkheden die het systeem biedt, zoals werken via het Web.’ 
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