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De rust bewaren
Van de directie...
Dat is in deze tĳd makkelĳker gezegd dan gedaan. Als ik zo om me

monitoren, snel inspelen op de veranderende omstandigheden en

heen kĳk, zĳn er veel mensen die handelen uit angst. Of die angst

duidelĳk communiceren over de keuzes die gemaakt worden. Met

terecht is, dat vraag ik me af. Tĳd om eens na te denken waar we

behulp van het Power BI management dashboard van Bever kan

ons handelen op baseren. Ik weet dat het natuurlĳk makkelĳk is om

veel inzicht verkregen worden in de ontwikkeling van de cĳfers. Me-

vanaf de zĳlĳn wat te zeggen over hoe anderen in de coronatĳd

ten is weten en Power BI is dus een hulpmiddel om de rust te bewa-

moeten handelen.

ren.

Laten we het daarom eens wat dichter bĳ huis bekĳken. Hoe handelt

Wellicht goed om eens kritisch terug te kĳ-

u met uw onderneming in deze coronatĳd? Waar baseren we onze

ken en na te gaan hoe u gehandeld heeft.

keuzes op? Moet alles wetenschappelĳk bewezen zĳn? Laten we ons

Nog een laatste opmerking: ik weet dat er

drĳven door een angstbeeld geschetst door media of gebruiken we

ook in onze branche veel bedrĳven ge-

ons nuchtere verstand en een stukje ondernemers intuïtie om beslis-

raakt worden door deze crisis. Vanaf deze

singen te nemen?

plek wil ik u een hart onder de riem steken.
Als wĳ wat voor u kunnen betekenen, doen

In dit Bever Bulletin laten we verschillende klanten, echte onderne-

we dat graag.

mers, aan het woord over hoe zĳ de afgelopen tĳd gehandeld hebben. Wat zĳn de belangrĳkste zaken: omzet en orderinstroom goed

Stephan Boeder

Even voorstellen
Ton van Binsbergen
Sinds 1 september is Ton van Binsbergen (41) in dienst bĳ Bever Auto-

automatiseringsbedrĳf, waar hĳ veel kennis heeft opgedaan omtrent

matisering. Ton komt oorspronkelĳk uit Dodewaard, woont nu in Zalt-

het programmeren voor de bedrĳfsvoering van handels– en produc-

bommel samen met zĳn vriendin Annet, zoon Leander en niet te ver-

tiebedrĳven. Hĳ heeft zich in die tĳd ontwikkeld tot een zorgvuldige

geten met teckel Max.

en creatieve programmeur.

Sinds september 2019 werkt Ton bĳ Bever in Kesteren als PowerAll pro-

”Bever is voor mĳ een hele fijne werkgever,
waar ik mĳn kwaliteiten kan en mag
ontplooien binnen een hele prettige en
stimulerende werksfeer”

grammeur. Hĳ voelde zich er snel op zĳn gemak, al was het toch
wennen op een positieve manier. Voorheen werkte hĳ vaak vanuit
huis en vooral ook vaak alleen. Nu werkt hĳ (voordat deze coronatĳd begon) op een kantoor met collega’s. Dit houdt in dat hĳ direct
kan overleggen met collega’s en ook het sociale aspect is prettig en

Ton is in zĳn vrĳe tĳd regelmatig op de tennisbaan en de indoor-bad-

bevalt hem goed.

mintonbaan te vinden. Daarnaast
houdt hĳ van vogels en wild spotten

Ton zegt; “Bever is voor mĳ een hele fijne werkgever waar ik mĳn kwa-

in de vrĳe natuur. De Bommeler-

liteiten kan en mag ontplooien binnen een hele prettige en stimule-

waard, waar hĳ woont, is een prach-

rende werksfeer”.

tige streek waar vele mooie plekjes
te vinden zĳn. Frankrĳk en dan met
name de Alpen is zĳn meest favoriete bestemming in de zomervakanties, hĳ zet er jaarlĳks de tent op met
zĳn gezin.

Hiervoor heeft Ton meer dan 20 jaar
gewerkt als programmeur bĳ een
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Hardware
Bever Automatisering behaald wederom
met succes het Microsoft Silver Partnerschap
Vanaf 15-03-2020 mag Bever zich opnieuw Microsoft Silver Partner noemen. Dit betekent dat Bever als bedrĳf officieel gecertificeerd is om volgens de kwaliteitseisen van Microsoft haar klanten te adviseren over een
overstap naar Microsoft 365 en ook de uiteindelĳke implementatie hiervan uit te voeren.

Mediaregering
Allereerst wens ik iedereen die persoonlĳk, zakelĳk of op
welke wĳze dan ook getroffen is door het coronavirus
heel veel sterkte toe. Het nemen van soms ingrĳpende
beslissingen valt zwaar. Zeker als het om mensen gaat.
Familie of medewerkers. Het valt niet mee om de juiste
beslissingen te nemen en een eigen weg te volgen in
deze tĳden. Van alle kanten worden we bestookt met informatie. Veelal voorzien van wat negatief sentiment.
Gewoon om ervoor te zorgen dat je mentaal ook nog
even in “lockdown” blĳft. Juist over al die informatie wil ik
het in deze column hebben.

Duidelĳker als ooit zien we dat de BV Nederland niet geregeerd wordt door de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in Den Haag, maar door de media.
Hoe ik dat weet? Ik luister alleen maar naar de wekelĳkse
Kamerdebatten. Vrĳwel iedere minuut wordt er door Kamerleden verwezen naar gesprekken in Nieuwsuur, EenVandaag, Buitenhof, Op1 en andere opiniërende of inMaar wat heeft de klant daaraan?

doctrinerende programma’s. Zodra de media wat roept

Met deze certificering toont Bever aan dat ze toepasbare kennis heeft

wordt er in Den Haag naar geluisterd en naar gehan-

van de nieuwste Microsoft 365 toepassingen. Bever heeft collega’s in huis

deld. Mondkapjes verplicht? Regelen we! Alleen in het

met diepgaande kennis van deze Microsoft-producten voor het MKB. Zĳ

openbaar vervoer dan, dat wel.

hebben voor de verschillende competenties diverse certificeringen moeten behalen en kunnen de klant uitstekend adviseren. Ook toont deze

Longarts David Prins zette op social media een filmpje

certificering aan dat een overstap naar Microsoft 365 prima aan Bever

online waarin hĳ vragen stelt bĳ de uitspraken van minis-

kan worden toevertrouwd. Inmiddels heeft Bever een groot aantal klan-

ter Hugo de Jonge, dat de samenleving niet teruggaat

ten op een succesvolle wĳze geholpen bĳ het overstappen naar Microsoft

naar normaal zolang er geen vaccin tegen Covid-19 is.

365.

Hĳ wees erop dat er ook nog steeds geen goed vaccin
is tegen Ebola en HIV. Ook plaatste hĳ vraagtekens bĳ de

Overstappen naar Microsoft 365?

invloed van de farmaceutische industrie en waarom de

Overstappen naar Microsoft 365 levert gemak op. Met Exchange Online

overheid niet veel meer inzet op leefstĳlcampagnes te-

zĳn e-mails, agenda’s en contactpersonen overal en veilig op elk appa-

gen bĳvoorbeeld obesitas. Het resultaat? Deze longarts

raat beschikbaar. Met OneDrive en Sharepoint zĳn alle documenten en

wordt door de media beschuldigd van het verzinnen

digitale handboeken binnen handbereik. Met Microsoft Teams is samen-

van complottheorieën en het uitkramen van onzin. Ge-

werken en vergaderen op afstand geen enkel probleem. Bever biedt de

volg? Het filmpje is door de longarts offline gehaald en

oplossing om uw business in coronatĳd veilig en flexibel voort te zetten.

hĳ wordt bedreigd door mensen die niet kunnen accepteren dat er naast de media ook nog weldenkende per-

Wilt u meer weten over de mogelĳkheden van Microsoft 365 in uw organi-

sonen met een eigen mening zĳn.

satie? Stuur een e-mail naar hardware@beversoftware.nl.
Misschien lĳden we aan een massapsychose waarin weinig ruimte is voor afwĳkende meningen. Mét het risico
dat we allemaal massaal de verkeerde keuzes maken. Ik
pleit voor méér eigen initiatief, méér ruimte en vrĳheid
voor weldenkend talent. Alleen daarmee komen we verder! Te midden van alle coronanieuws zie ik ook ondernemers die deze gebeurtenissen aangrĳpen om op verrassende wĳze hun kansen te benutten en op een
positieve manier hun vindingrĳkheid en capaciteiten inzetten om de gezondheid van hun bedrĳf veilig te stellen.

Johan Klaasse

Business in coronatĳd
ATS Lisse - Arnold Verhoeven
In welke sector is je bedrĳf actief?

Welk advies geef je aan collega-ondernemers om positieve lessen

Mĳn naam is Arnold Verhoeven. Ik ben eigenaar van ATS Lisse en Top

uit deze situatie te trekken?

Truck Rĳnsburg. Deze twee bedrĳven zĳn dienstverlenend aan de

Door deze crisis zĳn we er allemaal bewuster van geworden dat alles,

transportsector. Wĳ verzorgen onderhoud, reparatie en keuringen

wat voorheen vanzelfsprekend leek, zomaar kan veranderen. Door

van trucks en getrokken materieel. ATS is in 2005 gestart en in 2014

creatief te zĳn en gezond ondernemerschap proberen we de zaken

konden we de deuren van TTR in Rĳnsburg openen. Met een team

zo goed mogelĳk aan de gang te houden. Tot op heden lukt dat ge-

van 14 medewerkers staan wĳ dagelĳks klaar voor onze klanten.

lukkig.

Wat is er in je bedrĳf veranderd sinds 18 maart?
Sinds de coronacrisis is er niet echt veel bĳ ons veranderd. Uiteraard
houden we ons aan de afstanden en de extra aandacht voor de
hygiëne. Zo maken we meer gebruik van handschoenen, reinigen
extra en hebben pauze in een grote kring. Het werkaanbod gaat gelukkig gewoon door. De bedrĳven in de sierteelt hebben het slecht
maar de bedrĳven in diverse andere sectoren hebben het juist drukker. Gemiddeld genomen mogen we niet klagen.

Hoe gaat het nu?
Het gaat op zich goed. Iedereen is nog gezond en de dagelĳkse
aanpassingen zĳn een soort van automatisme geworden.

Pols Zuidland - René Herlaar
In welke sector is je bedrĳf actief?

Daarnaast lĳkt het erop dat iedereen gewend is aan “het nieuwe

Pols is een onafhankelĳk familiebedrĳf, gevestigd in Zuidland. Wĳ zĳn

normaal”. Dit geldt voor personeel, maar ook voor klanten. In princi-

importeur van groentechniek, recyclingtechniek, tractoren en

pe heeft iedereen begrip en past iedereen zich aan. Het werk in de

grondzuigtechniek. Met ongeveer 70 medewerkers ontzorgen wĳ

aftersales gaat gelukkig goed door, aan de sales kant is het iets rus-

dagelĳks onze klanten met de levering van machines, onderdelen,

tiger met aanvragen maar staan we gelukkig zeker niet stil.

reparatie & onderhoud, modificatie en onderhoudscontracten. Ons
werkgebied is de Benelux, UK, Frankrĳk, Roemenië en zo ver als onze

Welk advies geef je aan collega-ondernemers om positieve lessen

webshop reikt.

uit deze situatie te trekken?
Het positieve dat wĳ uit deze situatie trekken is dat we allemaal be-

Wat is er in je bedrĳf veranderd sinds 18 maart?

hoorlĳk flexibel blĳken te zĳn. Binnen enkele dagen was geregeld dat

Na het uitbreken van de coronacrisis hebben we een zogenaamd

iedereen zĳn werk links of rechtsom in de nieuwe situatie kon uitvoe-

crisisteam samengesteld. Naast het MT zĳn hier een aantal mede-

ren. Ook werden we “gedwongen” gebruik te maken van technie-

werkers uit de organisatie bĳ betrokken. We hebben direct mensen

ken die wel beschikbaar waren, maar welke we voorheen niet opti-

die vanuit huis konden werken, vanuit huis laten werken. Mensen uit

maal hebben benut. Telefonische vergaderingen met een groep

de zogenaamde “kwetsbare doelgroep” hebben we preventief vrĳ-

blĳkt goed te gaan en dat scheelt heel veel medewerkers reistĳd.

gesteld van werk. We hebben een beleid opgesteld voor ons perso-

Ook zĳn er geluiden om na deze situatie gedeeltelĳk vanuit huis te

neel, maar ook voor onze klanten en dit uiteraard ook via diverse

blĳven werken (zĳ het minder dan nu) en ook meer vergaderingen

media verspreid. Daarnaast hebben we allerlei andere preventieve

telefonisch te gaan doen.

maatregelen genomen zoals: desinfectie middelen op diverse plekken in de organisatie, hogere frequentie van bepaalde schoonmaakwerkzaamheden, eten en koffie drinken in shifts, onze maatregelen op posters opgehangen etc.

Hoe gaat het nu?
De huidige situatie is dat we al het personeel, inclusief de kwetsbare
doelgroep, weer aan het werk hebben. Het lĳkt erop dat wĳ 2 medewerkers hebben die het virus hebben gehad, maar gelukkig zĳn die
beiden in de periode dat ze het hadden niet op het werk geweest.
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Siderius Heftrucks BV - Erik Jansen
In welke sector is je bedrĳf actief?

is het qua ziekte heel erg mee gevallen. In het Zuiden zĳn ook opa’s

Siderius Heftrucks BV is actief in het intern transport in Noord Neder-

en oma’s overleden van collega’s. Ook zĳn er collega’s thuis geble-

land. Siderius Heftrucks BV is een zusje van Bultena Verhuur BV, daar

ven omdat medebewoners ziekte verschĳnselen hadden of omdat

verhuren we verreikers en telescoopkranen in geheel Nederland. Bĳ

onze collega zelf verschĳnselen had. Klanten schoten aanvankelĳk in

beide bedrĳven zĳn gezamenlĳk 100 FTE werkzaam. Bĳ Bultena wer-

de kramp, maar na één á twee weken was die kramp wel redelĳk

ken we daarnaast veel met ZZP’ers en tĳdelĳke krachten op onze

weg en konden we onze werkzaamheden weer hervatten of op-

projecten. In 2007 heb ik Bultena Verhuur gekocht, in 2009 Siderius

schalen zelfs. De projecten in België en Luxemburg, waar we zaten,

Heftrucks en in de loop der jaren zĳn we Nederland in getrokken mid-

zĳn geheel stop gezet. Deze landen hanteerden geen “smart lock-

dels overnames. Ikzelf, Erik Jansen, ben DGA van beide bedrĳven. Wĳ

down” maar een gehele lockdown. Onze omzet is zeker naar bene-

werken vanuit vier vestigingen in Nederland namelĳk: Groningen,

den gegaan door corona, of we ook in de NOW regeling gaan dat

Berlikum, Alphen a/d Rĳn en Mill. Op alle vestigingen hebben we een

zĳn we nog aan het monitoren. De regering heeft wel zeer adequaat

vestigingsleider zitten die de tent lokaal runt. Wĳ werken geheel digi-

gereageerd met regelingen, dat valt ze te prĳzen.

taal met Bever daarom is de administratie gecentraliseerd en werkt
vanuit Berlikum (Frl).

Welk advies geef je aan collega-ondernemers om positieve lessen
uit deze situatie te trekken?

Wat is er in je bedrĳf veranderd sinds 18 maart?

Tussen de middag met het hele

De bewuste zondagavond waarbĳ de “lockdown” werd afgekon-

gezin eten omdat iedereen thuis

digd hebben wĳ dezelfde avond nog een e-mail naar alle medewer-

was, dat is super daar kan ik echt

kers gestuurd. Er was al veel onrust en rumoer ontstaan. Dit kwam

van genieten. Het samen zĳn, sa-

vooral door niet weten wat er gebeurt etc.. Door de e-mail hebben

men sporten, samen leren, heb ik

we getracht dit weg te nemen en dat is goed gelukt. In de loop van

ook als erg mooi ervaren. Er zĳn

de eerste drie weken hebben we om de dag een e-mail naar alle

dingen waar je geen invloed op

medewerkers gestuurd om iedereen op de hoogte te houden van

hebt, daar moet je berusting in vin-

de maatregelen, de zieken en ook het werkaanbod binnen beide

den. Er zĳn ook zaken die je wel

firma’s. Goed en eerlĳk informeren en acties nemen op basis van de

kunt doen, die moet je doen,

RIVM regels heeft rust gecreëerd. Met aanpassingen werken wĳ ge-

maar in de kramp schieten, daar

woon door, onze beide bedrĳven zĳn gelukkig niet geheel stil geval-

schiet je niks mee op. Wĳ hebben

len zoals bĳvoorbeeld bĳ de horeca en de kappers wel het geval

een gezond bedrĳf, met buffers,

was.

dat is ook mĳn taak als directeur
om ervoor te zorgen dat in goede tĳden buffers opgebouwd worden

Hoe gaat het nu?

voor de onvermĳdelĳke slechte tĳden. Het is namelĳk niet de vraag

Wĳ hebben zeker een aantal Corona zieken gehad, vooral bĳ de

of ze komen maar wanneer ze komen en dat is altĳd uit onverwach-

vestigingen in het Westen en het Zuiden van het land. In het Noorden

te hoek en op een onverwacht moment.

Paus Agroservice - Richard Paus
In welke sector is je bedrĳf actief?

Hoe gaat het nu?

Ik ben Richard Paus van Paus Agroservice uit Weerselo. We werken

Ik heb ons team een groot compliment gegeven hoe zĳ met deze

met 11 medewerkers en hebben verschillende afdelingen: Tuin en

coronatĳd omgaan. We hebben geen problemen ondervonden. Ie-

Park, LMB, reinigingstechniek, verhuur en gespecialiseerd loonwerk.

dereen is nog gezond en we hebben sinds de uitbraak een stĳging

We bestaan bĳna 50 jaar.

gehad van omzet en de hoeveelheid klanten voor de winkel, werkplaats en de verhuur. De klanten konden het erg waarderen dat wĳ

Wat is er in je bedrĳf veranderd sinds 18 maart?

deze maatregelen hadden genomen.

Nadat de uitbraak kwam, hebben we
direct maatregelen genomen, zowel

Welk advies geef je aan collega-ondernemers om positieve lessen

voor onze werkplaats als onze winkel.

uit deze situatie te trekken?

Elke bezoeker moet eerst zĳn handen

Zorg dat je zelf positief blĳft en zorg dat je je team topfit houdt en een

wassen. Dit hebben we netjes aange-

breed aantal soorten klanten hebt of krĳgt en deze goed behandeld

duid, zo ook de anderhalve meter re-

(WIE HET KLEINE NIET EERT IS HET GROTE NIET WEERT). Blĳf bĳ de tĳd, de

gel. Ook hebben we in de kantine de

ontwikkelingen gaan snel. Zo ook met de automatisering, kĳk wat ef-

hoeveelheid plaatsen aangepast en

fectiever en makkelĳker kan en bespaar hier niet op. Dit zal u veel

de pauzes in groepen verdeeld. Door

gemak en tevreden klanten bezorgen.

deze aanpassingen hebben we goed
kunnen doorwerken.
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Burgers Equipment B.V. - Overstap op de software van Bever in coronatĳd
Tilburg - Bĳ het bedrĳf Burgers Equipment is in de afgelopen maanden de PowerAll software geïmplementeerd. We blikken terug op deze
periode middenin coronatĳd met ondernemer en eigenaar Frank Burgers en Bever software consultant Rĳk Prosman.

Waar houdt Burgers Equipment zich voornamelĳk mee bezig?

betere interne logistiek en een goede bereikbaarheid voor de klan-

Vanaf 2003 houdt Burgers Equipment zich bezig met de verkoop, het

ten. En later openden we onze tweede vestiging in Breda.

onderhoud en de keuring van machines voor de bouw en industrie.
Burgers Equipment is het zusterbedrĳf van het in 2008 opgerichte Bur-

Door het coronavirus worden diverse bedrĳfstakken hard geraakt.

gers Verhuur. Burgers Verhuur verhuurt een breed assortiment machi-

Wat is de impact voor jouw bedrĳf?

nes en gereedschappen, zoals onder andere minigravers, hoogwer-

We zien momenteel dat de omzet wat achterblĳft bĳ de prognoses,

kers, verreikers, heftrucks, bouwdrogers etc..

maar ik verwacht geen enorme impact en ik denk dat we in vergelĳking met sommige andere bedrĳfstakken niet mogen klagen.

Zĳn de bedrĳfsactiviteiten veranderd in de loop van de tĳd?
Met Burgers Equipment ben ik in Moergestel gestart met de in- en

Overweegt je nieuwe bedrĳfsactiviteiten door de veranderingen die

verkoop van bouwmachines. Het contact met de klanten was vaak

corona heeft teweeggebracht?

kort en eenmalig. Ik herkende in de markt ook dat bedrĳven en par-

Nee, ik denk dat het belangrĳker is om te focussen op je klanten en

ticulieren steeds minder snel geneigd waren om zelf (nieuwe) machi-

op je kernproces en dat proberen te perfectioneren.

nes aan te schaffen. De combinatie van deze twee factoren zorgde
ervoor dat ik een nieuwe stap zette: de oprichting van Burgers Ver-

Je hebt gekozen voor een overstap van de Agro-IT software naar de

huur, in eerste instantie gespecialiseerd in de verhuur van graafma-

Bever Software, wat sprak je hierin het meest aan?

chines, en hoogwerkers.

Dat we door middel van de Werkbon App compleet papierloos kunnen werken. Hiermee richten we ons proces efficiënt in en het is te-

Ondanks financieel onzekere tĳden, wisten we door te groeien tot

vens goed voor het milieu. Daarnaast ook de CRM App voor het ver-

een volwassen organisatie met een verhuurtak, een eigen werk-

rĳken van informatie via de mobiele telefoon en het complete

plaats (Burgers Equipment) en opleidingscentrum. Hiermee nestel-

machinedossier met onder andere foto’s.

den we ons tussen de grote spelers in de markt en wisten we ons te
onderscheiden met de combinatie van kwaliteit en een persoonlĳke

Waren jouw medewerkers gemotiveerd om met een nieuw software

benadering. We werden daarmee een vaste partner voor (bouw)

pakket te gaan werken?

bedrĳven en particulieren voor de verhuur, keuring, reparatie, ver-

Hier wil ik een groot compliment maken aan onze werkplaatschef

koop en opleiding op het gebied van bouwmachines en -gereed-

Jan. Hoewel het niet zĳn natuurlĳke habitat is, heeft hĳ vol enthousias-

schappen. In mei 2016 verhuisden we naar Tilburg, voor nieuwe

me gewerkt om het programma eigen te maken.

groeimogelĳkheden door uitbreiding van het klantenbestand, een
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Door de coronamaatregelen is de implementatie van PowerAll op

De PowerAll software is binnen twee maanden ingevoerd, is dit naar

afstand via TeamViewer sessies uitgevoerd, hoe is dit bevallen?

verwachting gegaan?

Dit is ons prima bevallen. Onze consultant Rĳk heeft er echt zĳn

We hebben het zelfs bĳna binnen een maand gedaan. Hier moet ik

schouders onder gezet om er een goede implementatie van te ma-

naast Rĳk het grootste compliment aan onze collega Rick maken. Hĳ

ken.

heeft zich er helemaal in vast gebeten en gezorgd dat hĳ zich steeds
had ingelezen en had voorbereid voor de desbetreffende imple-

Hoe heb jĳ dat ervaren Rĳk?

mentatiedag.

Ik sluit hier zeker bĳ aan, de implementatie is erg voortvarend gegaan. De eerste afspraak was nog op locatie. Daarna kruisten de

Tevreden over het eindresultaat?

coronamaatregelen ons pad, waardoor we genoodzaakt werden

Ik denk dat we niet over een nacht ĳs zĳn gegaan wat betreft de

om op afstand verder te gaan. De wil van Frank om door te gaan en

keuze voor Bever. Ik denk dat het dus ook naar verwachting is. De

de open communicatie naar elkaar toe hebben hier ook een posi-

routine moet er nog in komen maar over het algemeen is iedereen

tieve rol in heeft gespeeld.

prima tevreden.

Wat de implementatie betreft Rĳk, is er voor een specifieke aanpak
gekozen?
Qua aanpak hebben we bewust gekozen om de key-users te instrueren, waarbĳ alle processen van A tot Z zĳn doorlopen. Deze keyusers hebben de functionaliteit bĳ de eindgebruikers uitgerold. Vervolgens hebben we daarna de vragen besproken.

JvA Machine Service - Starten met PowerAll en Werkbon App in coronatĳd
Met Jasper van Almenkerk van JVA Machine Service en Bever software consultant Bart de Bruĳn kĳken we terug op de start met de PowerAll
software. Begin dit jaar besloot Jasper om over te stappen van SnelStart naar PowerAll. Op dat moment werd er nog geen rekening gehouden met de impact van het coronavirus. De invoering van de PowerAll software stond gepland tussen half maart en half april, middenin de
coronatĳd. Van instructiebezoeken op locatie was daardoor geen sprake. Gelukkig kon de implementatie wel doorgang vinden middels
TeamViewer sessies. Jasper: “We wilden graag starten met PowerAll, maar toen kwam corona er tussendoor, erg fijn dat we hierdoor de
overstap niet hoefden uit te stellen”.

JVA Machine Service is gevestigd in Oosterland (Zeeland) en gespe-

plaats en op locatie bĳ de klant. Jasper: “Vanwege de

”Vanwege de werkzaamheden op locatie,
wilde ik graag starten met de Werkbon App
om het registreren makkelĳker te maken”

werkzaamheden op locatie wilde ik graag starten met de Werkbon

- Jasper van Almenkerk (eigenaar)

cialiseerd in onder andere onderhoud en reparatie van grondverzetmachines. De werkzaamheden vinden plaats vanuit eigen werk-

App om het registreren makkelĳker te maken. Ook liep ik vast met
SnelStart vanwege de beperktere mogelĳkheden in het artikelbe-

Hoe kĳk je nu terug op dit project? Bart: “Positief, doordat het niet

heer. PowerAll sluit wat mogelĳkheden betreft beter aan op wat wĳ

zo’n groot project was kon ik alle sessies één op één uitvoeren met

doen”.

Jasper, dat maakte de communicatie eenvoudiger en daardoor
ook goed uit te voeren via Teamviewer”.

Heb je de implementatie anders uitgevoerd vanwege de omstandigheden? Bart: “Nee ik denk het niet, uiteindelĳk hebben we toch
dezelfde volgorde gevolgd conform ons implementatieplan. Wel
heb ik vanwege de instructie op afstand, bewust meer aandacht
besteed aan de oefensessies met Jasper. Zo kon ik toch beeld vormen of alles duidelĳk was overgekomen”.

Welke leuke herinnering heb je aan dit project? Bart: “Jasper is een
Ook voor consultant Bart, die sinds december 2019 bĳ Bever werk-

echte monteur in hart en nieren. Als ik Jasper belde voor de af-

zaam is, was het fijn dat het project door kon gaan. Bart: “Ik had net

spraak, kreeg ik standaard zĳn voicemail, omdat hĳ dan druk aan het

mĳn interne training als beginnend consultant achter de rug en keek

sleutelen was. Meestal belde ik dan vĳf minuten later weer en dan

er naar uit om dit project uit te voeren”.

zat Jasper er klaar voor!”.
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PowerAll ontwikkelingen
Nieuwe functionaliteit

Selecteren programma’s
Sorteren op kolommen
In versie 2.38 is het mogelĳk om in alle selectie programma’s te kunnen sorteren op alle kolommen door erop te
dubbelklikken. Handig om te weten is dat het daarnaast
mogelĳk is om in diverse schermen, ook bĳ opvraag schermen onder andere opvragen werkorders, een zoekfunctie
te kunnen gebruiken door met de rechtermuisknop te klikken. De gegevens kunnen daarnaast ook makkelĳk naar
bĳvoorbeeld Excel gekopieerd worden.

Bĳwerken machinegegevens op lopende
orders
Up-to-date gegevens op lopende orders
Wanneer een machine verkocht en besteld wordt is o.a.
het serienummer nog niet bekend. Komt de machine binnen, dan wordt het serienummer bĳ de machine basisgegevens ingevuld. Dit stond dan alleen nog steeds niet op die lopen-

Retouren in kassa module

de verkooporder, ook die moest handmatig worden aangepast.

Scannen van kassabon voor retour

Sinds 2.37 wordt er automatisch gecheckt of er lopende orders zĳn

Helaas komt het ook voor dat artikelen terug worden gebracht om

waar de betreffende machine op staat en wordt de vraag gesteld

een bepaalde reden. In 2.39 is het mogelĳk om op de kassabon een

of de gegevens op die order moeten worden bĳgewerkt. Ook als er

barcode te laten printen. Wanneer een klant iets terug komt bren-

andere gegevens worden gewĳzigd of aangevuld wordt de vraag

gen, kan heel eenvoudig de barcode gescand worden en wordt er

gesteld dus altĳd up-to-date gegevens op de uiteindelĳke factuur!

vervolgens een overzicht van de bon getoond. Hierin kan worden
aangegeven wat retour komt. Er kan daarna worden gekozen om
dit op een nieuwe bon te zetten of toe te voegen aan een bestaande bon. Dit scheelt een hoop tĳd en fouten.
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Kosten boeken op machine

Kosten boeken op de balanswaarde van een machine

Achteraf komende kosten boeken op een machine

Daarnaast is het nu mogelĳk om direct een ontvangst op de ma-

Nadat een machine wordt afgeleverd komt het voor dat er soms

chine te laten verwerken bĳ het boeken van de inkoopfactuur. Dit

toch nog facturen binnenkomen die betrekking hebben op een

kon eerder alleen in een apart menu. Dit is handig als er een in-

machine. Denk aan externe transportkosten, uitkering van mis-

koopfactuur binnenkomt waar bĳvoorbeeld geen inkooporder

schien wel een extra inkoop korting. Door in de inkoopfactuur bo-

van is gemaakt. Kies daarvoor in de kop van de inkoopfactuur ook

ven een vinkje bĳ ‘machinefactuur’ te zetten kan er in de inkoop-

weer voor ‘machinefactuur’ maar zet de kostensoort in de regels

factuur een machinenummer worden ingegeven en een

op machine. Vervolgens wordt er een pop-up getoond waarin ge-

kostensoort. Dit wordt getoond op de machinekaart onder het

kozen kan worden om direct de ontvangst te boeken. De ‘machi-

kopje ‘kosten achteraf’ en wordt ook meegenomen in de marge.

nefactuur functie’ zal in de toekomst een verplichting worden om
machine facturen in te boeken indien

er

inkooporders

gebruik

wordt gemaakt. Dit brengt ook diverse

voordelen met zich mee

omdat het systeem dan ook o.a.
zelf de juiste tussenrekeningen
voorstelt die gekoppeld zĳn aan
die machine en het scherm geeft
ook inzichtelĳkheid in de ontvangsten die al op de machine geboekt zĳn, dus direct een controleslag.

Selecteren machines
Nieuwe tabbladen
Het selecteren machines programma is uitgebreid met verschillen-

hoeft dus geen overzicht meer van te worden geprint. Er kan een-

de nieuwe tabbladen om sneller het juiste overzicht te tonen die

voudig gesorteerd worden door dubbel te klikken op de kolom-

de verschillende afdelingen nodig hebben. Het tabblad beschik-

men. Daarnaast geeft het scherm ‘te leveren’ aan of er nog lo-

baar toont de verkoopbare machines. De tabbladen ‘te ontvan-

pende werkorders zĳn die nog afgewerkt moeten worden en kan

gen en in bestelling’ geven weer welke machines besteld zĳn en

er optioneel nog een overzicht van worden afgedrukt zodat de

‘te leveren’ welke machines nog geleverd moeten worden. Hier

werkplaatschef die orders af kan werken.
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Barcode scanning ll
Welke mogelĳkheden en voordelen barcode scanning biedt
In het vorige Bever Bulletin hebben we gezien hoe je kunt starten met barcodering. Magazĳninrichting, de verschillende mogelĳkheden voor
het labelen van het magazĳn en het achterliggende artikelbestand waar alle artikelen in moeten staan die gescand worden. In dit vervolgartikel gaan we kĳken welke processen gebruik kunnen maken van barcode scanning en hoe die werkprocessen zo optimaal mogelĳk
ingericht kunnen worden zodat je het maximale profijt hebt van barcode scanning.

Nadat het magazĳn helemaal ingericht is met barcode labels kan er

Tellen

gestart worden met het gebruik van de scanner. Een vuistregel is dat

Om de voorraad snel en nauwkeurig te tellen is een barcode scan-

er niet eerder gestart wordt met de scanner voordat er 95% van het

ner onontbeerlĳk. Het artikel wordt gescand en het getelde aantal

magazĳn voorzien is van labels. Dit voorkomt dat er onduidelĳkheid

wordt ingegeven in de scanner. Doordat de plankvoorraad geteld

ontstaat bĳ de gebruikers, omdat het ene artikel al wel gescand kan

wordt, kunnen de normale werkzaamheden in het magazĳn gewoon

worden terwĳl een volgend artikel niet gescand kan worden en

doorgaan. Wel moet ervoor gezorgd worden dat alle artikelen niet

moet worden opgeschreven. Niet alleen artikelen kunnen van een

op de plank liggen (maar bĳvoorbeeld klaarstaan voor een werkor-

barcode worden voorzien. Ook van veel voorkomende werkzaam-

der) ook al afgeboekt zĳn. Alle voorraden in een keer tellen is dankzĳ

heden kan een artikelnummer met een barcodelabel worden aan-

deze werkwĳze niet nodig. Er kan bĳvoorbeeld iedere week een kast

gemaakt. Denk aan de verschillende dingen die bĳ (bĳna) elke on-

of een aantal kasten geteld worden. Zo blĳft de voorraad correct en

derhoudsbeurt

daarmee wordt natuurlĳk de kans op misgrĳpen of teveel bestellen

aan

een

grasmaaier

voorkomen:

maaidek

schoonspuiten, v-riemen controleren, bougie vervangen enzovoort.

verkleind.

Door van deze verschillende werkzaamheden barcode labels te
maken kan er heel snel een werkomschrĳving op de werkorder gezet
worden.

Dat brengt ons op de werkprocessen die ondersteund kunnen worden met de barcode scanner. Deze zĳn benoemd in het hoofdmenu
van de scanner. We bespreken hieronder kort wat de verschillende
functies inhouden en welke voordelen ze bieden.

Balie
Werkorder

Voor bestellingen die door klanten aan de balie gedaan worden

Op iedere werkorder kan vanuit PowerAll een barcode worden af-

kan er ook gebruik gemaakt worden van de barcode scanner. Hier-

gedrukt. Door deze “werkorder-barcode” te scannen en vervolgens

bĳ worden de artikelen die de klant wil hebben gescand. De artike-

de artikelen die nodig zĳn voor de betreffende werkorder te scannen

len worden vervolgens zichtbaar in de kassamodule of in een lege

worden de artikelen aan de werkorder gekoppeld. Iedere keer als er

bon waar eerst de naam van de klant ingegeven moet worden.

artikelen voor een andere werkorder gepakt worden uit het maga-

Door de artikelen in de winkel ook van een barcode te voorzien kun-

zĳn, moet de betreffende werkorder-barcode gescand worden. De

nen deze ook snel geregistreerd worden als de klant ermee bĳ de

barcode scanner wordt uitgelezen via het WiFi netwerk. Het spreekt

balie komt om af te rekenen.

voor zich dat een goed dekkend WiFi netwerk belangrĳk is voor het
uitlezen van de scanner. In de praktĳk worden de gescande artike-

Bestellen

len iedere keer dat de scanner gebruikt wordt ook met één druk op

In PowerAll hangt er aan ieder artikel (als het goed is) een leveran-

de knop verzonden naar PowerAll. Dit zorgt ervoor dat er altĳd een

cier. Door de artikelen die besteld moeten worden te scannen, kan

actuele voorraadstand in PowerAll staat.

vanuit de barcode scanner snel een inkooporder gemaakt worden.
Uiteraard kunnen de artikelen van verschillende leveranciers door el-

Om ervoor te zorgen dat alle artikelen die door de monteur uit het

kaar heen gescand worden. PowerAll bepaalt namelĳk welke leve-

magazĳn gehaald worden ook direct gescand worden, kan een

rancier er aan een artikel hangt. Ook kan er bĳ het uitlezen van de

goede inrichting van het magazĳn hierbĳ helpen. Zorg er in ieder ge-

scanner gekozen worden voor het toevoegen van de bestelling aan

val voor dat de scanner goed bereikbaar is en in het zicht staat. Ei-

een bestaande order.

genlĳk zou iedereen die het magazĳn binnenkomt direct de scanner
mee moeten nemen om de artikelen te scannen die gepakt wor-

Overboeken

den. Vuistregel bĳ gebruik van de scanner door meerdere monteurs

Als er in PowerAll met meerdere magazĳnen gewerkt wordt kunnen

is: één scanner op 4 á 5 monteurs.

de artikelen van het ene magazĳn naar het andere magazĳn geboekt worden met behulp van de scanner. Op die manier kan er bĳvoorbeeld ’s morgens snel een artikel van het hoofdmagazĳn naar
een servicebus overgeboekt worden.
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Helpdesk in coronatĳd
Forse stĳging helplĳn-calls door coronavirus goed opgevangen!

De coronacrisis treft ons allemaal. Op de helpdesk is er tĳdens het

De gemaakte melding wordt door een van de medewerkers inge-

begin van de lockdown een behoorlĳke drukte geweest met verzoe-

deeld in een categorie. Vervolgens zal zo snel mogelĳk antwoord

ken van klanten die vanuit huis wilde inloggen omdat het thuiswer-

worden gegeven op gestelde vraag. Indien er door de klant weer

ken door de regering werd geadviseerd. Dat heeft in het begin een

gereageerd wordt, zal dit bericht onder hetzelfde ticketnummer

behoorlĳk drukte op onze hardware/systeembeheerders gelegd.

worden geregistreerd zodat het verloop van de melding gevolgd

Ook bĳ Bever moesten we ons aanpassen aan de anderhalve meter

kan worden.

regel en zĳn er ook voorzorgsmaatregelen genomen. De collega’s
die op kantoor werken, zitten minimaal anderhalve meter uit elkaar

In ons online portal kan de klant zien wat de status van een ticket is.

en aantal collega’s werken vanuit huis.

Daarbĳ kan ook teruggekeken worden in de afgehandelde tickets.

De verwachting was dat het aan de PowerAll helpdesk met de vra-

Op het moment dat er een melding via een telefoongesprek bin-

gen minder druk zou worden, daar de verwachting was dat niet alle

nenkomt, wordt tĳdens en na het gesprek met de klant een verslag

bedrĳven met voltallige bezetting aan het werk zou zĳn. Maar niets is

geregistreerd zodat zowel bĳ de klant als ook bĳ de helpdesk het tic-

minder waar.

ketnummer kan worden teruggelezen. Ook hier geldt dat indien er
op gereageerd wordt, dit onder hetzelfde ticketnummer vastgelegd

Op de PowerAll helplĳn is het sinds de lockdown met het thuiswerken

wordt om het verloop te kunnen volgen. Ook is dit handig als een

niet rustiger geworden, wat in ‘normale’ tĳd (in aanloop naar de zo-

klant terugkomt op een vraag die al even geleden is gesteld. Dan

mervakanties wordt het aan de helplĳn in het algemeen rustiger) wel

kan via het ticketnummer teruggelezen worden waar de vraag over

te verwachten was.

ging om hier zo weer mee verder te gaan.

Bĳ de helplĳn kunnen op een aantal manieren meldingen binnenkomen. Dit kan via een telefoongesprek of via een e-mailbericht.

Een e-mailbericht dat wordt gestuurd naar de helpdesk wordt door
het ticketsysteem direct genoteerd met een ticketnummer. De afzender ontvangt een bevestiging van de gemaakte melding.

In het ticketsysteem waarin wĳ de verslagen vastleggen is een uitgebreide statistiek mogelĳk. Hiermee is het mogelĳk te traceren in welke
rubriek veel vragen worden gesteld. Dit zou dan kunnen leiden tot
verbetering van PowerAll aan zowel de kant van implementatie of
programmering.
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