GETUIGENIS GEZEL II

GEZEL II OVER ERP-SOFTWARE

ERP is onmisbare sleutel
op de toekomst
ERP staat voor ‘Enterprise Resource Planning’ software, en zelfs grote bedrijven sidderen niet zelden als ze een ERP-project overwegen. Een problematische implementatie resulteert niet zelden in een zware terugval van een bedrijf, en in sommige gevallen zelfs tot
een faling. Niet zo bij Gezel II, die met succes een ERP-pakket gebruiken. Rudy Van Verre van Gezel II over hun aanpak op vlak van ERP.

Transparante kijk op werking
Nochtans zijn de voordelen van een ERPpakket bijzonder groot. Met behulp ervan
kunnen alle bedrijfsdata worden gedeeld
door alle bedrijfsprocessen in de verschillende afdelingen, en dat met slechts éénmaal de data in te voeren. Niet alleen is dat
efficiënter, met minder kansen op fouten.
Het versoepelt ook ‘end to end’ processen
doorheen heel het bedrijf. Dat zorgt voor
een hogere productiviteit, en een snellere

en betere dienstverlening aan de klanten.
En die voordelen gelden ook voor kleine bedrijven!
Zo klinkt ook het succesverhaal van Rudy
Van Verre, medezaakvoerder van installatiespecialist Gezel II uit Buggenhout. Zoals
veel kmo’s maakte Gezel II uitgebreid gebruik van rekenbladen (in Excel) voor offertes. Rudy Van Verre: “Hoe kan je die makkelijk bijwerken met de nieuwe prijzen van
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producten en diensten? En hoe hou je een
overzicht van al die offertes, de lopende activiteiten? Moeilijkheid was ook dat er geen
koppeling was met het boekhoudpakket,
zodat alles manueel moest worden ingevoerd voor de facturering.”

Van A tot Z
“Het ERP-verhaal begon dan ook met de
zoektocht hoe we alle data slechts één
keer moesten invoeren, zoals gegevens

van vandaag, met een 40 werknemers en
grotere bedrijfsprojecten.” Gespecialiseerd
in verwarming, ventilatie, airconditioning,
sanitair en regeltechniek, slaagde Gezel II
erin zijn omzet in de voorbije jaren te verdubbelen, met projecten die in waarde stegen van 5 tot 8, en zelfs 10 miljoen euro.

Rudy Van Verre van Gezel II

“Het ERP verhaal begon met
de zoektocht hoe we alle data
slechts één keer moesten
invoeren, zoals gegevens uit
nieuwe catalogi.”

uit nieuwe catalogi, mijn grootste frustratie. Bovendien lag er veel informatie opgeslagen in de hoofden van personen of hun
toestellen, wat resulteerde in heel wat (telefoon)communicatie tussen al die eilandjes van informatie.” Rudy Van Verre zocht
en koos uiteindelijk voor het ERP-pakket
HandSoft (Pro). “Andere producten kostten
tot vier maal meer, en voorts maakten we
al gebruik van een product van hen.”
Vandaag biedt de ERP-omgeving niet alleen een koppeling met de boekhouding,
maar ook een volledige opvolging van de
workflow. “Er is een duidelijk proceduretraject, vanaf het binnenhalen van een nieuwe
klant en het begin van een project, langs offertes, materiaallijsten, bestellingen en de
opvolging van de uitvoering. Al die informatie is toegankelijk met enkele klikken!”
Omdat het product specifiek voor de installatiebranche werd ontwikkeld, beheert het
niet alleen nieuwe werven, maar tevens regie-activiteiten zoals herstellingen en recurrente activiteiten als onderhoud.

Succesfactor voor groei
Rudy Van Verre is categoriek inzake het belang van ERP. “Zonder deze oefening hadden
we niet van een bedrijf met 15 personen
kunnen doorgroeien tot de onderneming

Vandaag heeft Gezel II een bijzonder gedetailleerde kijk op alle aspecten van een
project, zowel inzake de nodige materialen
(bestellingen, leveringen, aanwezig op de
werf…), de inzet van de werknemers (wanneer op welke werf precies, gepresteerde
uren, conformiteit met de regelgeving),
werkmiddelen en dies meer. Bovendien
maakt de informatie uit het ERP-systeem
een 100 procent correcte nacalculatie mogelijk, evenals een evaluatie van de succes- en knelpunten.

Installatiebedrijf van de toekomst
Bij Gezel II wordt overigens ook sterk ingezet op andere software voor ontwerp
en planning. Zo is er nu ook aandacht voor
ontwikkelingen op het gebied van Building
Information Modeling (BIM).
Van Verre: “Met Excel-rekenbladen is het
niet meer doenbaar. In een bedrijf tot 10, 15
personen kan je nog alles in je hoofd houden, maar als je een stap verder wil zetten,
is ERP nodig om snel te weten of iets goed
of fout gaat. Kwestie van de sterktes van
een bedrijf te kennen en te werken aan de
zwakheden, wat nodig is voor een schaalvergroting.”
“Veel installatiebedrijven geven evenwel
vandaag activiteiten op,” merkt Rudy Van
Verre bevreemd op, “Voor hun toekomst
moeten die bedrijven echter alles kunnen
blijven doen.” ERP maakt het mogelijk de
bijhorende volumevergroting en de continue verandering te ondersteunen. “Doe je
dat niet, dan zal de installatiemarkt worden
overgenomen door algemene aannemers,
die de dingen gewoon door kleine installateurs laten monteren. Installatie is hun vak
niet, want voor hen eindigt het bij de oplevering van de werf. Wij gaan nog jaren door
met herstellingen en onderhoud!”
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“Zoek een goede partner”
Een ERP-implementatie kan makkelijk fout lopen, maar dat was niet
het geval bij installatiespecialist
Gezel II. Wat waren de succesfactoren en pijnpunten van het project?
“Zoek een goede partner,” klinkt
het duidelijk. Met de initiële distributeur van het pakket heeft Gezel
II nog weinig te maken. “Vandaag
werken we voor de ondersteuning
en bijkomende ontwikkelingen samen met een goede partner in
Nederland, die meedenkt en programmeert wat ik wil.” Rudy Van
Verre vindt het problematisch dat
informatica-aanbieders niet zelden
te duur zijn voor wat ze kunnen bieden. “Ze bieden software aan, en
geen werkend systeem.”
Er moest dus stevig worden geïnvesteerd in een goede implementatie. “Dat kostte vier maal zoveel
als de aankoop van het pakket, en
bleek dubbel zo duur als oorspronkelijk begroot! Hadden we niet echt
veel visie gehad, dan waren we allicht gestopt en naar Excel teruggekeerd.” De bedrijfsleiding moet dus
volop achter het project staan. En
verder moet het goed gebruik van
elke component worden volgehouden, door iedereen!

Meer nog, het is de sleutel op de toekomst
om de installatieactiviteiten nog verder uit
te breiden. Van Verre: “Denk maar aan de
ontluikende Internet of Things-markt, en
‘intelligente’ gebouwen. Wij brengen immers gebouwen tot leven!” O
Interview en tekst: Guy Kindermans

