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Het oog van de meester
Van de directie...
In onze omgeving zĳn er regelmatig veranderingen. Kenteken-

Uiteindelĳk is mĳn overtuiging dat een goede organisatie en helde-

plicht, een nieuwe concurrent, schaalvergroting, stikstof problema-

re processen zorgen voor een goed resultaat. Iedereen binnen het

tiek en de lockdown. Dit zĳn zo maar wat voorbeelden die invloed

bedrĳf is nodig en iedereen levert zĳn of haar bĳdrage aan dat re-

kunnen hebben op uw bedrĳfsvoering. Met een goede organisatie

sultaat. De ene persoon voor het uitvoeren, de andere voor het or-

kunt u effectief inspelen op deze veranderingen. Vaak is een platte

ganiseren. De oude wĳsheid “Het oog van

organisatie met korte lĳntjes in staat om snel te schakelen, de baas

de meester maakt het paard vet” blĳkt ook

heeft oog voor het werkproces. In een grotere organisatie kan dit

vandaag nog helemaal actueel te zĳn.

ook, maar vaak wel met een extra organisatie laag om de werkzaamheden goed te laten verlopen. We kennen dan een werkplaats chef, een magazĳnman en een verkoopmanager. Door

Stephan Boeder

nauw contact met degenen die het werk uitvoeren is er goede
feeling met de werkzaamheden binnen de organisatie en kan er
als dat nodig is (bĳ)gestuurd worden. Naast de aansturing is het ook
belangrĳk dat iedereen helder heeft wat, wanneer van hem verwacht wordt als een taak uitgevoerd wordt. Dat is het organiseren
(en automatiseren) van het werkproces en daar zoomen we in dit
Bever Bulletin op in.

Even voorstellen
Ewout van Haaften

Henrianne Tĳssen
Vanaf augustus 2020 is Ewout (33)

Henrianne Tĳssen (18) is sinds au-

werkzaam bĳ Bever. Ewout woont

gustus 2020 in dienst bĳ Bever Auto-

in Heteren met zĳn vrouw Ina en

matisering en woont in Opheus-

zoon Vidar. Hĳ kwam binnen als

den. Dit ligt tussen Kesteren en

webontwikkelaar, maar is sinds-

Dodewaard in. Ze woont dus on-

dien meer de rol van projectma-

geveer in het midden van de twee

nager gaan vervullen.

locaties van Bever Automatisering
en werkt als één van de weinige

Ewout komt oorspronkelĳk uit de

Bevers op beide locaties.

sales en is in het verleden onder
andere werkzaam geweest als ac-

Nadat Henrianne in 2019 de havo

countmanager

heeft afgerond, is ze begonnen

en

media-advi-

seur. Maar na dit jaren gedaan te hebben is Ewout de kant op ge-

met de mbo sprint opleiding office- and managementsupport, ni-

gaan van zĳn grote interesse: IT, dit eerst als implementatie

veau 4. In de zomer van 2020 heeft zĳ hiervoor haar diploma in ont-

consultant en hierna als webontwikkelaar/projectmanager. De

vangst genomen.

combinatie van een commerciële blik en de kennis van IT zorgen
voor een sparringpartner waar de klant beter van wordt.

Henrianne heeft momenteel een aantal secretariële taken bĳ Bever en ze doet het één en ander voor de marketing en communi-

In zĳn vrĳe tĳd is Ewout te vinden op de baan van ABC Taxus waar

catie. Om zich verder te specialiseren op de marketing en commu-

hĳ met een langboog schiet.

nicatie volgt ze de deeltĳd hbo opleiding communicatie- en
multimedia design. Hier kan ze al haar creativiteit in kwĳt.

“Ik hou ervan om met de klant verder te denken dan de oplossing
an sich en juist te bedenken, wat win je hier mee, wie maak je ge-

Henrianne zegt: "Bĳ Bever heb ik gezellige collega’s en er heerst

lukkig en waarom is dat zo?”

een fijne sfeer waar ruimte is voor je eigen ontwikkeling. Ik heb het
enorm naar mĳn zin en ik ga dan ook met veel plezier naar mĳn
werk.”
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Helpdesk

Kiezen

Vanuit het oog van de medewerker
Iedereen heeft ermee te maken: keuzes maken. Al was
Het PowerAll support team van Bever dient van alle markten thuis te zĳn.

het alleen al de keuze die gemaakt kan (of moet?) wor-

Buiten het feit dat er inhoudelĳke kennis van PowerAll moet zĳn is het ook

den in het stemhokje tĳdens de Tweede Kamer verkiezin-

vaak goed inschatten op welke manier een klant omgaat met de Power-

gen. Welk vakje gaan we rood maken. De keuze tussen

All modules binnen het eigen bedrĳfsproces.

Ploumen of van der Staaĳ, de keuze tussen Wilders of Rutte. Ik heb altĳd het gevoel dat wát je kiest niet zoveel uit-

Met andere woorden, de support medewerker moet goed kunnen uitleg-

maakt. Althans, je keuze is niet direct merkbaar in het ge-

gen hoe een specifiek onderdeel van de PowerAll software werkt. “Maar

wone leven.

werkt de uitleg ook in combinatie met de reeds in gebruik genomen modules en processen?”. Een klant-vraag of werkwĳze A in te passen is en

Toch zit er aan kiezen ook altĳd een beetje een nare

ook of werkwĳze B tot de mogelĳkheden behoort. De vraag die dan ech-

smaak. Kiezen suggereert dat er meer mogelĳkheden

ter vaak ontbreekt is: “Kan A en B ook samen functioneren?”.

zĳn. En wat zou er gebeurt zĳn als ik nu net de andere variant gekozen had? In het bedrĳfsleven is er ook vaak
sprake van keuzes maken. Daar kunnen hele discussies
aan vooraf gaan. Alle voor- en nadelen worden gewogen en uiteindelĳk wordt er een rationele keuze gemaakt.

Niet kiezen kan ook een optie zĳn. Hier wil ik eigenlĳk nog
wel even bĳ stilstaan. Ik kom wel eens bĳ ondernemers
die eigenlĳk nooit kiezen. Alles blĳft altĳd maar lopen zoals het al jaren loopt. Dat stilstand achteruitgang is wordt
niet gezien. Natuurlĳk bedoel ik niet u of jĳ die deze coDaar komt het inzicht van de support medewerkers om de hoek kĳken. De

lumn leest. Als je alleen de titel al leest haak je al af als

kracht van de support medewerker is het beheersen van alle PowerAll

niet-kiezer. Ik bedoel die groep ondernemers die een he-

modules, de algemene financiële kennis en een (beperkt) inzicht in de

kel heeft aan verandering. Heb je wel eens naar de pro-

bedrĳfsprocessen bĳ de klant.

cessen gekeken in je bedrĳf? “Nou, nee, eigenlĳk vind ik
het niet nodig om iets veranderen….” krĳg je dan te ho-

In het implementatietraject wordt een klant opgeleid door een software

ren. Geen ruimte dus voor verbetering.

consultant. Deze heeft met de klant een route uitgestippeld, kent de bedrĳfsprocessen en begeleid de klant tot na de livegang met PowerAll.

Dan zie ik toch liever ondernemers die kritisch naar de
eigen processen blĳven kĳken. Oog hebben voor be-

De software consultant wordt ook regelmatig ingeschakeld als extra sup-

drĳfsblindheid, af en toe eens aan een ander durven vra-

port medewerker, waardoor de kennis van deze consultant gedeeld

gen of er in hun bedrĳf iets verbeterd zou kunnen wor-

wordt met het vaste helplĳnteam.

den. Dat geeft opening voor optimalisatie. Uiteindelĳk
worden er dan voor- en nadelen tegen elkaar afgewo-

Het voordeel van een vast helplĳnteam en het inschakelen van de soft-

gen en worden er keuzes gemaakt! Keuzes die je bedrĳf

ware consultants is dat de klant met dezelfde contactpersonen te maken

weer een stap(je) verder kunnen brengen. Eén ding is

heeft. Als er contact opgenomen wordt, weet men wie aan de lĳn is en

heel belangrĳk: Laat de gemaakte keuze altĳd je eigen

vaak is men precies op de hoogte hoe de bedrĳfsprocessen bĳ een klant

keuze zĳn! Als anderen voor je gaan kiezen kom je onher-

zĳn ingericht.

roepelĳk met jezelf in de knel. Dat is waarschĳnlĳk ook het
moeilĳke als je in het stemhokje met het rode potlood

Voor alle vragen is een oplossing, in veel gevallen wordt deze direct aan-

een vakje rood maakt. Wie je ook kiest, de gekozen kan-

gedragen. Bĳ complexere vraagstukken zal de situatie van de klant door-

didaat of partĳ gaat altĳd keuzes voor jou maken!

gezet worden naar 2e lĳns support om dit verder te testen en onderzoeken, of er volgt een geplande actie voor een software consultant.

Johan Klaasse
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Optimalisatie in de praktĳk
Bedrĳfsreportage Evax BV
Onder het genot van een bakje koffie raken we met Fred van de Langenberg aan de praat over het bedrĳf Evax. Al pratend komen we
op het jaar 1997. In dat jaar ontstond Evax uit de privatisering van het bedrĳf Boeke-Heesters. Ad Smetsers en Lau van Riel zetten het bedrĳf
onder de naam Evax voort in het plaatsje Vessem. Daarbĳ trouw terzĳde gestaan door Roel Oomen in de verkoop en Fred van de Langenberg als werkplaats chef. In januari 2006 gingen Roel en Fred het avontuur aan en namen ze het bedrĳf over van Ad en Lau die geen opvolgers hadden voor het landbouwmechanisatiebedrĳf. Toen nog gevestigd in Vessem terwĳl het nieuwe pand in Duizel al in aanbouw was. In
mei 2006 verhuisde Evax naar de nieuwe locatie in Duizel. Daar begon al gelĳk de optimalisatie in het magazĳn: barcode labels, scanners,
magazĳnlocaties etc. Dit werkte voor de magazĳnmensen makkelĳker en vlotter. Ook werd er toen gestart met het digitaal aanmaken van
de werkorders. Voorheen werd dit gedaan op een voorgedrukte kaart. Al met al is dit een hele stap geweest, maar heeft het ook heel veel
efficiëntie opgeleverd.

In 2018 werd er door Fred en Roel een collega dealer overgenomen: Maessen BV in
Grashoek. Met de komst van deze vestiging ontstond heel sterk het gevoel dat de
automatisering

werkprocessen

”Er is bewust een traject in
gang gezet om de twee
vestigingen volledig
digitaal te laten werken”

moest
Vanaf 1 december 2019 is Evax officieel

wel een trigger om goed naar onze be-

JCB dealer geworden. Met dit merk kan er

drĳfsprocessen te kĳken. Samen met de

een hele brede klantenkring

consultant van Bever is er geïnventariseerd

bediend worden. Voor zowel

welke processen er geautomatiseerd kon-

de agrarische sector als de

den worden. In Grashoek werd de onder-

grondverzet sector is er een

delenvoorraad nog bĳgehouden op zoge-

breed aanbod van machines

naamde voorraad kaartjes die in de

beschikbaar. Doordat er uit

verschillende magazĳnbakken lagen. Van

andere sectoren, dan alleen

ieder onderdeel wat nodig was werd er op

landbouw, machines naar de

het kaartje het voorraad aantal gewĳzigd.

werkplaats

Als het onderdeel besteld moest worden

werkaanbod goed verdeeld

werd het kaartje in een bakje gelegd en

over het hele jaar.

komen,

is

het

besteld. Al deze processen zĳn langzamerEr is bewust een traject in
gang gezet om de twee vestigingen volledig digitaal te
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de overname in 2018 gestart met de Werkbon App. Alle monteurs tegelĳk, zowel de
interne monteurs als de monteurs die op
de servicebussen reden en hun werk bui-

gaan ondersteunen. Fred: “Dit was echt

hand verhuisd naar de computer.”

laten werken. In Grashoek werd er gelĳk na

ten de werkplaats doen.

Hoe heeft Fred dat zelf ervaren? “Heel erg

hoek gestart met alle monteurs

wennen. Je hele werkwĳze moet omge-

tegelĳk. Dit geeft duidelĳkheid

gooid worden. In plaats van werk achteraf

en uniformiteit. Aan iedereen

moet je werk vooraf gaan doen. Dat is

kan tegelĳk via een stappen-

echt wennen, je moet jezelf er toe zetten.

plan hetzelfde uitgelegd wor-

Toch treedt er na een week of zes gewen-

den.” Zĳn er nog aandachts-

ning op en wordt het een ‘way of life’. Je

punten? “De opdracht van de

ziet op een gegeven moment dat de

klant, ingetypt door de werk-

werkorder bĳna compleet weer naar je te-

plaats chef, is niet altĳd duidelĳk

rug komt zonder dat er nog allerlei extra

voor de monteur. Er is immers

uitzoek werk aan gedaan moet worden”.

veel minder informatie dan bĳ
een

mondelinge

overdracht

van het uit te voeren werk. Toch

“Het aftekenen van de
Werkbon App is een trigger
voor de monteur om de
werkbon correct in te vullen
en samen met de klant door
te lopen”

kan op deze manier iedereen ’s
morgens wel gelĳk aan de
gang. In de loop van de klus
kan er mondeling nog toelichting gevraagd worden aan de
werkplaats chef.”

Het aftekenen van de Werkbon App is een

Ondertussen is de koffie op en komt de on-

Voor de 13 monteurs in Grashoek heeft het

trigger voor de monteur om de werkbon

vermĳdelĳke vraag: “Wat zou je in de toe-

wat langer geduurd voordat ze aan de

correct in te vullen en samen met de klant

komst nog willen verbeteren?” Daarop

Werkbon App gewend waren. Sommige

door te lopen. Hiermee wordt heel duide-

komt een vlot antwoord: “Bĳ de machine-

monteurs pakten het werken met de Werk-

lĳk de verantwoording bĳ de monteur ge-

verkoop kan nog meer gedigitaliseerd

bon App gelĳk op en ervaarden het wer-

legd voor een complete werkbon.

worden. Van de offerte tot de inkoop fac-

ken ermee als een verlichting ten opzichte

turen voor transport, accessoires en aan-

van de papieren werkorders en het schrĳ-

Nadat de Werkbon App een half jaar in

ven. Hierbĳ viel op dat het niet uitmaakte

gebruik was in Grashoek werd er ook in

of een monteur digitaal handig of onhan-

Duizel gestart met 14 monteurs. Iedereen

dig was, of een monteur langer of korter in

kreeg een tablet. Ook de stagiairs en de

dienst was. Het was meer de mindset die

parttimers; het goed invullen van de werk-

een monteur heeft. Fred: “Wĳ zĳn in Gras-

order hoort immers ook bĳ een stage!

bouwdelen.”

4

PowerAll ontwikkelingen
Nieuwe functionaliteit

Minimum orderbedrag inkooporders

Werkbon App

Het hulpmiddel voor kosten efficiënt inkopen

Verbeterde functionaliteit in verband met afsluiten orders

Voor de bekende leveranciers waar voldoende en regelmatig be-

Vanaf PowerAll en Werkbon App-versie 2.46 zĳn er in de verwerking

steld wordt, is het wel bekend met welk minimum orderbedrag er

van de orders in de app verschillende wĳzigingen doorgevoerd.

besteld moet worden om aan een bepaalde inkoopstaffel of aan

Een veel gehoorde opmerking was dat het registreren van de reis

een franco orderwaarde te komen. Bĳ leveranciers waar minder re-

tussen twee bezoeken of het registreren van de terugreis erg lastig

gelmatig wordt besteld ligt dit lastiger. In PowerAll kan nu per leve-

was. Met name als de order was gereedgemeld en afgetekend

rancier een minimum orderwaarde worden ingesteld bĳ onder-

door de klant. De order was dan definitief verwerkt en kon niet

houd relaties op het tabblad “Crediteur info”.

meer worden aangepast.

Een andere veel gehoorde opmerking was dat aan het einde van
de dag bĳ het opruimen van de bus en het retourneren van de niet
gebruikte onderdelen de tĳd als indirecte tĳd “loos” werd weggeschreven ondanks het gevoel dat deze tĳd ook gewoon een onderdeel van de klus hoort te zĳn.

Om dit probleem op te kunnen lossen is er nu wel een mogelĳkheid
om het werk te kunnen laten aftekenen en er later wel uren en
eventueel materialen op de order toe te voegen. De bekende

Met dit ingestelde bedrag wordt tĳdens het bestelproces steeds rekening gehouden. Bĳ het afsluiten van een inkooporder is er de
waarschuwing dat de order nog onder de minimumwaarde is en
wordt het restbedrag weergegeven. In het scherm selecteren inkooporders (zie bovenstaande afbeelding) zal op dat moment het
orderbedrag rood worden weergegeven. Mocht deze inkooporder met het te lage bedrag toch worden besteld wordt er nog een
laatste hint gegeven dat het orderbedrag te laag is ten opzichte
van het ingestelde minimum.

keuze “Werkorder gereed Ja/Nee” staat er nog steeds en geeft
nog dezelfde verwerking als voorheen. Vervolgens kan er naar
wens voor “Werk aftekenen” worden gekozen waarna de nieuwe
functie “Verwerken/verzenden” Bĳ “einde dag” of “Direct” wordt
getoond.
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De keuze voor “Direct” zorgt ervoor dat de order definitief wordt

Deze order kan in PowerAll dan nog niet verwerkt worden. In de

gesloten en niet meer kan worden gewĳzigd in de Werkbon App.

Werkbon App wordt er dan één vinkje bĳ de order gezet. Deze or-

De order gaat terug naar PowerAll en krĳgt daar de status “Werk

ders kunnen gedurende de hele werkdag nog aangepast worden

gereed”. In het planbord wordt het plan item voor deze order don-

door materialen toe te voegen of te verwĳderen en door op deze

kerblauw. Dit is de verwerking zoals deze al bekend was. In het

order nog uren te registreren. Op deze wĳze kan nu ook de reistĳd

planningsscherm van de Werkbon App wordt dit dan met een dub-

van de terugweg direct op de order worden verwerkt en is het mo-

bel vinkje weergegeven. Dit kan noodzakelĳk zĳn als bĳvoorbeeld

gelĳk om, als men terug op de zaak is, de tĳd die gebruikt wordt om

de order direct verwerkt moet worden naar een factuur voor een

op te ruimen en al dan niet gebruikte onderdelen te verwerken ook

klant die daar op wacht.

direct op deze order te registreren. Materialen kunnen dan nog
worden toegevoegd en verwĳderd.

Als er gekozen wordt voor Verwerking/verzending bĳ einde werkdag krĳgt de order in PowerAll de status “Einde werk” en zal de kleur

Bĳ het afsluiten van de dag worden alle orders definitief verwerkt en

in het planbord veranderen naar geel.

naar PowerAll verzonden. Deze zullen dan aan de hand van de
keuze werk wel of niet gereed in PowerAll de status “Werk
gereed” of de status herplannen krĳgen.

Deze aanpassing van de mogelĳkheden in de werkwĳze van
de Werkbon App zorgt ervoor dat het werkproces voor de
buitendienst verder gestroomlĳnd wordt. De monteur is met
deze werkwĳze instaat aan het einde van de dag een complete werkorder af te leveren die met relatief weinig handelingen verder het facturatieproces in kan.
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Prima inzicht in kosten per object
Pultrum Rĳssen BV

Op de weg om ook de werkplaats te automatiseren kwam Bever op ons pad. Voor

Familiebedrĳf Pultrum Rĳssen BV is een

ons was het belangrĳk om alle reparaties

transportbedrĳf dat is gespecialiseerd in

en onderhoud per object te kunnen vast-

transport voor bouw, aflevering online-

leggen. Het zoeken in de historie van repa-

bestellingen in distributie en veevoer. Bĳ

raties was hierbĳ ook van belang.

Pultrum werken circa 150 mensen met een

”Bever/PowerAll past bĳ ons
als bedrĳf doordat het een
kleine organisatie is die de
communicatie begrĳpelĳk
houdt”
Inmiddels zĳn we een tĳd actief met de

logistiek hart. De directie is van mening dat

Ons uitgangspunt was dat diverse afdelin-

software. Onze monteurs kunnen eenvou-

we met elkaar deze aarde in bruikleen

gen voordeel moesten hebben van de

dig de start- en eindtĳden per object regi-

hebben en daar dient Pultrum op een nette

automatisering. Zowel voor de werkplaats

streren en de gebruikte materialen scan-

en verantwoorde wĳze mee om te gaan.

als voor de financiële administratie. Bever/

nen met hun mobiel. Het verwerken van

Hieraan wordt actief een invulling gege-

PowerAll past bĳ ons als bedrĳf doordat het

uren en prĳzen gaat hierdoor een stuk snel-

ven door te kĳken naar het reduceren van

een kleine organisatie is die de communi-

ler. De mobiele versie op een app werkt

CO2 en bĳvoorbeeld door het inzetten van

catie begrĳpelĳk houdt. Zo kregen we di-

voor ons daarbĳ perfect. De monteurs ma-

geautomatiseerde processen waar dit mo-

rect antwoord op onze vragen en was de

ken zelf een werkorder aan en scannen de

gelĳk is en hierin te investeren.

prĳs-kwaliteitverhouding naar onze me-

diverse onderdelen. We hebben zo prima

ning goed.

inzichtelĳk wat de periodieke kosten per
object zĳn.
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Automatisering belangrĳke stap in
efficiënter werken
Om zowel de eigen werkplaats, als onze
klanten te kunnen voorzien van onderdelen, is het belangrĳk dat ons magazĳn efficiënt loopt. Automatiseren is hiervoor een
belangrĳke stap geweest. De keuze voor
PowerAll was snel gevallen omdat dit softwarepakket alles bevat wat we als bedrĳf
nodig hebben en tevens bĳna naadloos
aansluit bĳ de activiteiten van ons bedrĳf.
Sinds dat we PowerAll gebruiken, merken

A. Van Dodewaard
Zetten B.V.

Sinds 20 jaar is het bedrĳf ook actief in de

we dat we steeds meer gebruik maken

verkoop van Wacker Neuson graafmachi-

van het systeem. Het grote voordeel is dat

nes. Niet alleen nieuwe machines worden

we nu alles in één systeem hebben waar-

A. van Dodewaard Zetten B.V. – ook wel

hier verkocht, maar ook worden gebruikte

door we nu overzichtelĳker en sneller kun-

bekend als “Arieatlas”- is een familiebe-

machines gereviseerd. Deze machines,

nen werken dan voorheen.

drĳf dat al sinds de jaren 60 handelt in

die dan zo goed als nieuw zĳn, kunnen een

graafmachines. Het bedrĳf is destĳds be-

tweede leven beginnen bĳ een andere

gonnen met de verkoop van voornamelĳk

klant. Sinds enkele jaren is A. van Dode-

mobiele Atlas grondverzetmachines. Sinds

waard Zetten B.V. ambassadeur van Ta-

1995 zit het bedrĳf op de huidige locatie op

keuchi graafmachines.

de Sint Walburg te Zetten.

Van old-school naar volledig
gedigitaliseerd
L.A. Van Roozendaal B.V.
In Wolvega bevindt zich de specialist
als het gaat om VOLVO shovels en kranen.
Het bedrĳf telt 10 medewerkers waarvan 7
monteurs, niet zo gek, want het draait in dit
bedrĳf dan ook om SERVICE.

Het bedrĳf is in 1988 opgericht door Bert en
Marith van Roozendaal en in 2017 overgenomen door zoon Ruurd en zĳn vrouw Tru-

school, dus met handgeschreven papie-

die. De werkzaamheden die plaatsvinden

ren bonnetjes en zo.

zĳn verkoop, reparatie (ook op locatie),
onderhoud, verhuur en keuringen.

Onze medewerkers zĳn van nature geen
computeraars, dus het was wel even wen-

Via een collega-bedrĳf kwamen we in

nen om digitaal te werken. Dankzĳ deze

contact met Bever en zĳn we met PowerAll

stap werken we nu wel veel sneller, waarbĳ

“We moesten op een gegeven moment

gestart. We wilden meer overzicht en

we ook gebruik maken van barcode scan-

wel gaan automatiseren”, vertelt Trudie.

structuur in de machinevoorraad, dat be-

ning. Het scheelt echt bakken met tĳd dat

“Door de groei verloren we steeds meer

gint met goed vastleggen van de gege-

we nu niet van 7 monteurs alle papieren

grip op het actuele overzicht, zowel in de

vens. Eerst zat de informatie vooral in ons

bonnen hoeven over te tikken.”

actuele machinevoorraad als ook in de

hoofd, nu met PowerAll is dat voor ieder-

service. We werkten nog behoorlĳk old-

een veel beter toegankelĳk.
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Bedrĳfsprocessen
Uitleg en voorbeelden
Bedrĳfsprocessen vormen de kern van ie-

gestoorde procesgang. Met procesmatig

tĳd een ingrĳpend verandertraject wat niet

der bedrĳf. Op allerlei manieren voorzien

werken zorgt u er dus voor dat mensen zich

onderschat mag worden. Het optimalise-

ze het management van (cruciale) infor-

betrokken voelen. En betrokken medewer-

ren en verbeteren van bedrĳfsprocessen is

matie over systemen en processen. Met

kers zĳn bereid om continue verbetersla-

namelĳk een thema dat veel leidingge-

als doel de dagelĳkse operatie, de be-

gen door te voeren, met het uiteindelĳke

venden dagelĳks bezighoudt, of waar ze

drĳfsprocessen, soepel te laten verlopen.

doel de algehele tevredenheid en effici-

met enige regelmaat tegenaan lopen. Er

Bedrĳfsprocessen dient u zorgvuldig in te

ëntie te vergroten.

zĳn drie punten van belang om bedrĳfspro-

richten, te bewaken, te onderhouden en

cessen steeds verder te optimaliseren. Als

Soorten bedrĳfsprocessen

eerste dient duidelĳk te zĳn wat het primai-

Op organisatieniveau zĳn er twee soorten

re bedrĳfsproces is en hoe dat proces

bedrĳfsprocessen te onderscheiden:

loopt, waar zitten de overdrachtsmomen-

1.

De kernprocessen: dit zĳn de proces-

ten en waar bevinden zich de mogelĳke

Processen staan niet op zichzelf. Ze moe-

sen die van ‘klant tot klant’ lopen. Bĳ

knelpunten. Daarnaast geven prestatie in-

ten de strategie van het management en

een handelsorganisatie komen hier

dicatoren en goede managementinfor-

de organisatie maximaal ondersteunen en

de concrete aanvragen en bestellin-

matie inzicht in waar het beter kan. En als

daarmee de organisatie goed bestuur-

gen binnen die worden verwerkt.

laatste zĳn de vaardigheden en het voor-

waar nodig te verbeteren.

Samenhang processen,
organisatie, en strategie

baar houden. IT en (ERP) software onder-

De ondersteunende processen: pro-

beeldgedrag van de medewerkers en lei-

steunen verder de processen en de men-

2.

cessen van bĳvoorbeeld de admini-

dinggevenden cruciaal.

sen die het proces uitvoeren.

stratie, IT, huisvesting en personeelszaken.

Betekenis (bedrĳfs-)proces

Het zal u inmiddels duidelĳk zĳn, procesop-

Een bedrĳfsproces is een aaneenschake-

Voorbeelden van processen

timalisatie, doet u niet voor uw plezier.

ling van handelingen, samengebracht en

Een aantal voorbeelden van primaire be-

Daarvoor zĳn deze trajecten gewoonweg

gestuurd door beslissingen. Maar hoe richt

drĳfsprocessen (kernprocessen) zĳn inko-

te diepgaand en kosten teveel tĳd en

u uw bedrĳfsproces in? En hoe brengt u het

pen, produceren en verkopen. Voorbeel-

geld. Allerlei belangen kunnen op de ach-

kern bedrĳfsproces met data, modellen en

den van secundaire bedrĳfsprocessen

tergrond een rol spelen. Het verklaart

KPI’s duidelĳk in kaart? Wat betekent pro-

(ondersteunende processen) zĳn de activi-

mede waarom een relatief eenvoudig

ces management voor uw organisatie?

teiten zoals Financiën en IT. De primaire

proces optimaliseren soms een kwestie

Hoe kunt u een bedrĳfsproces analyseren

processen zĳn de interne processen waar

van geduld is, omdat alle belangen die er

en optimaliseren? Hoe gaat u uw bedrĳfs-

de organisatie haar bestaansrecht aan

zĳn zorgvuldig afgewogen dienen te wor-

proces verbeteren? En op welke manier

ontleent. Het primaire bedrĳfsproces levert

den. En foute aanwensels van medewer-

kunt u bedrĳfsprocessen en management

toegevoegde waarde aan haar directe

kers kunnen het traject van procesverbe-

processen beschrĳven, bedrĳfsprocessen

omgeving, bĳvoorbeeld aan andere pro-

tering ook substantieel vertragen. In zo’n

structureren en een procesmodel maken?

cessen, maar op den duur ook aan klan-

geval kunnen vreemde ogen dwingen.

Het is belangrĳk om een antwoord te heb-

ten. Omdat veel organisaties primair sturen

ben op deze vragen voordat u met het

op financiële prestatie indicatoren, krĳgen

beheren en structureren van de processen

de financiële bedrĳfsprocessen daarmee

aan de slag gaat.

ook veel aandacht. Het facturatieproces,

Wat kan Bever voor u betekenen om uw bedrĳfsprocessen te optimaliseren

het debiteurenproces en het rapportage-

Naast advies over het optimaliseren van

Hoe werkt u procesmatig?

proces zĳn allemaal overduidelĳk géén pri-

uw bedrĳfsprocessen en het verbeteren

Procesmatig werken geeft een duidelĳke

maire processen. Het zĳn ondersteunende

van werkprocessen aan de hand van onze

structuur aan in uw organisatie. Iedere me-

financiële processen die inzicht geven in

PowerAll software, kan Bever ook inzicht

dewerker weet wat zĳn of haar taken, ver-

de bedrĳfsvoering.

geven in uw cĳfers middels het gebruik van

antwoordelĳkheden en bevoegdheden

Business Intelligence (BI). Bever ontwikkeld
en levert standaard dashboards voor Mi-

brengen ideaal gezien zelf in kaart wat er

Bedrĳfsprocessen optimaliseren, werkprocessen
verbeteren en structureren

anders moet, waarom er veranderingen

Procesoptimalisatie houdt in dat u uw

boards maken de prestaties van uw on-

nodig zĳn en waar in het proces knelpun-

werkprocessen verbetert en die gaat opti-

derneming inzichtelĳk. Vraag onze advi-

ten moeten worden opgelost voor een on-

maliseren en structureren. Het is tegelĳker-

seurs naar de mogelĳkheden.

zĳn. Ook weten medewerkers precies waar
hun taak begint en eindigt. Medewerkers
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Vreemde ogen dwingen

crosoft PowerBI welke naadloos aansluiten
bĳ onze PowerAll software. Deze dash-

Van onze IT afdeling

Oog voor continuïteit
Bever Monitoring en Beheer

Voor meer informatie over Bever Monito-

Toch? Probeer je het eens voor te stellen,

Bever biedt oplossingen om uw ICT-omge-

ring en Beheer kunt u terecht op onze

één of meerdere dagen geen toegang tot

ving te monitoren en te beheren om uitval

website.

je systeem en data, geen toegang tot Po-

te beperken. We controleren elke werk-

werAll en/of geen internet. Zo maar een

dag handmatig of de back-up gelukt is.

Wat biedt Bever nog meer

voorbeeld wat iedereen zou kunnen over-

Daarnaast wordt er gecontroleerd of uw

Onze IT afdeling staat ervoor om alle ICT-

komen.

antivirus product ESET Endpoint Protection

vraagstukken te kunnen behandelen. We

Systeem plat, dat gebeurt mĳ niet.

operationeel is en worden er automati-

hebben jarenlange ervaring en trainen

Maar hoe dan? Een hacker die door een

sche taken uitgevoerd ter optimalisatie en

onze medewerkers regelmatig om kennis

beveiligingslek toegang krĳgt tot ICT-syste-

beveiliging van ICT-systemen. Eventuele

te nemen van de laatste ontwikkelingen

men of een crash van de hardware. Mal-

problemen worden automatisch doorge-

op het gebied van ICT en de beveiliging

ware wat via een e-mail is binnengeko-

geven aan onze ICT-afdeling, waardoor

daarvan.

men en onbewust door een medewerker

we dit snel kunnen oppakken en zo even-

geactiveerd is of de back-up waarvan

tuele uitval voorkomen.

achteraf blĳkt dat deze al drie maanden
niet meer actief is.

We kunnen u helpen van een internetverbinding tot aan werkplek beheer, van een

Alleen monitoring en beheer op afstand is

complete Wifi-oplossing tot een complexe

niet voldoende. Ons advies is regelmatig

netwerkomgeving. Van e-mailadres tot

Om het pand te beveiligen worden er im-

onderhoud uit te voeren op uw ICT-syste-

complete Microsoft 365 en Azure Cloud

mers brandblussers opgehangen en zitten

men om problemen te voorkomen en

oplossingen. Daarnaast kunnen wĳ u ook

er sloten op de deuren. Het ene pand

eventuele beveiligingslekken te dichten.

voorzien van een complete VoIP telefoon-

heeft een alarmsysteem en het ander

Bever biedt de mogelĳkheid om uw net-

centrale inclusief mobiele abonnementen.

heeft dit uitgebreid met een camerasys-

werk éénmalig te laten doorlichten door

Wat vindt u van de mogelĳkheid om met

teem. Daarnaast wordt er ook onderhoud

een van onze ICT-consultants. We richten

uw mobiele telefoon uit te bellen met uw

uitgevoerd om deze beveiliging te kunnen

ons dan op relevante zaken, zoals wacht-

vaste zakelĳke nummer of met één klik uw

blĳven garanderen. Je ICT-omgeving be-

woordbeleid, Wifi-beveiliging, externe toe-

klanten te bellen vanuit PowerAll?

veiligen is niet minder belangrĳk.

gang, back-up, dubbele authenticatie,
status van updates, netwerkbeveiliging, et
cetera.

Wilt u onze technische nieuwsbrief ontvangen?
Stuur een e-mail naar w.huibers@beversoftware.nl voor de aanmelding. Hierin zullen naast enkele tips en tricks ook verschillende
technische punten worden beschreven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van ICT.
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Nieuw! Bever advertentie koppeling
Plaats occasions binnen één minuut op diverse websites!

1.

2.

3.
Onderhoud machines
Op website
Omschrĳving

Uitvoering

Website foto's

▷

Invoeren machine
en foto's toevoegen
met de OverAll CRM
App

▷ Doorplaatsen van
advertenties direct
vanuit PowerAll

Kĳk op www.beversoftware.nl/advertentiekoppeling voor de mogelĳkheden

Eigen website

+

Diverse occasionsites

