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Organisatie
Van de directie...
Hoe gaat het bĳ jullie (in de organisatie)? Deze vraag wordt vaak

kaart en wordt desgewenst een optimali-

gesteld om te informeren of alles naar tevredenheid loopt. Het is

satieplan gemaakt om gewenste verbete-

goed om die vraag af te toe te stellen. Het kan gaan over uw be-

ringen door te voeren.

drĳf, maar ook gewoon over de werkplaats, het magazĳn of de administratie en uiteindelĳk zelfs over het eigen functioneren. De ant-

In dit Bever Bulletin focussen we op de or-

woorden kunnen variëren van: “het gaat goed” tot “het loopt

ganisatie van de werkplaats. Goed ge-

helemaal niet”. In beide gevallen is het belangrĳk om helder te

reedschap is het halve werk: het zorgt voor

hebben wáarom. Als het toevallig goed loopt, kan het ook toeval-

sneller werken en minder fouten. De Bever

lig veranderen. Als je weet wáarom het goed loopt, dan kunt u als

oplossingen zĳn ook zo’n stuk gereed-

het wat minder gaat, ook aan de goede knoppen draaien om te

schap. Doe er uw voordeel mee!

zorgen dat het weer goed gaat lopen.
Zoals reeds genoemd komen wĳ vrĳblĳvend bĳ u langs… bent u ook
Bever heeft veel ervaring met het in kaart brengen van processen

nieuwsgierig naar onze organisatie? Wĳ houden u graag op de

in bedrĳven. Wĳ doen dat jaarlĳks bĳ vele nieuwe en bestaande

hoogte van de veranderingen die het komende jaar bĳ Bever op

klanten. Heeft u ook het idee dat de organisatie beter kan, of wilt

stapel staan. Op de achterkant van dit Bever Bulletin alvast een

u weten wáarom de organisatie goed loopt? Dan is het altĳd mo-

eerste aankondiging…

gelĳk om vrĳblĳvend contact op te nemen met één van onze adviseurs. Samen met u brengen zĳ dan uw bedrĳf of een afdeling in

Stephan Boeder

Even voorstellen
Remco Broekhuizen

Klaas van der Linden

Remco (18) werkt sinds juni vier da-

Per 1 juli is Klaas van der Linden

gen in de week bĳ Bever Automa-

(22) Bever komen versterken als

tisering op de hardware afdeling.

webapplicatie ontwikkelaar. Hĳ is

Hier doet hĳ diverse werkzaamhe-

geboren en getogen in Opheus-

den en staat klanten regelmatig te

den.

woord aan de helpdesk. Daarnaast volgt Remco nog een ni-

Klaas is na het behalen van zĳn Ha-

veau 4 opleiding en gaat hiervoor

vodiploma in 2017, direct een stu-

één dag in de week naar school.

die HBO-ICT gaan volgen aan de
HAN in Arnhem. Tĳdens zĳn studie

Remco vindt het prettig dat hĳ

kwam hĳ erachter dat hĳ het om-

heel continu afwisselend werk heeft bĳ Bever en dat het nooit saai

zetten van functionele eisen naar code erg leuk vindt. In zĳn oplei-

is door de vele verschillende inrichtingen.

ding heeft hĳ dan ook gekozen om zichzelf verder te ontwikkelen
en specialiseren in de richting softwareontwikkeling. De afstudeer-

Remco zegt het volgende: “Ik leer bĳ Bever veel, wat ik ook weer

stage van zĳn opleiding heeft hĳ dit jaar uitgevoerd bĳ Bever van

kan toepassen in mĳn studie. Ik hoop alle Bever klanten nog lang te

februari tot en met juni. Deze afstudeerstage omschrĳft Klaas als

kunnen helpen met problemen, nieuwe inrichtingen en andere za-

een erg leerzame en leuke periode. De afstudeerperiode beviel

ken”.

van beide kanten goed waardoor hĳ direct bĳ Bever aan de slag is
gegaan na het succesvol afronden van zĳn studie.

Het werken bĳ Bever bevalt Klaas erg goed. Zelf zegt hĳ hierover het
volgende: “Ik ga elke dag met plezier naar mĳn werk. De open en
gezellige sfeer bĳ Bever zorgde ervoor dat ik het meteen naar mĳn
zin had. Daarnaast leer ik elke dag nieuwe dingen en ontwikkel ik
mĳzelf op functioneel en technisch gebied”.
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Helpdesk

Zomer

Het nut en de noodzaak van de periode- of
maandafsluiting

Over de herkomst van het woord zomer tasten we nog

Een nette boekhouding is wettelĳk verplicht, maar met een overzichtelĳke

grondslag ligt. Iedereen heeft een beeld bĳ “zomer”.

boekhouding heeft u ook te allen tĳde inzicht in hoe uw onderneming er-

Voor de meeste mensen is het een seizoen waar naartoe

voor staat. Om uw boekhouding zover te krĳgen, dient u een periode- of

geleefd wordt. Niet in de laatste plaats vanwege de va-

maandafsluiting in uw boekhouding te regelen. Uw boekhouding moet

kanties die traditioneel in dit seizoen gepland worden.

sluitend zĳn voor de afgelopen periode of maand, zodat er betrouwbare

Ook aan deze traditie ligt waarschĳnlĳk de zon ten

rapportages gemaakt kunnen worden. Wanneer dit niet het geval is, weet

grondslag, al heeft dit natuurverschĳnsel zich de achter-

u dat een bepaald deel in de boekhouding niet correct is. Het is een stuk

liggende periode niet in z’n volle pracht aan ons ten-

gemakkelĳker om een fout aan het einde van een maand te ontdekken

toongesteld. Vaak verscholen achter een wolkendek

in plaats van aan het einde van een kwartaal of jaar.

dat zich boven Nederlands grondgebied bevond.

Wat is een maandafsluiting voor de boekhouding?

Niet alleen letterlĳk hebben we de zon iets minder gezien

Een maandafsluiting is een controle van de boekhouding nadat de in-

en gevoeld. Ook figuurlĳk heeft op veel vlakken de zon

koopfacturen, verkoopfacturen, de kas en bankafschriften zĳn verwerkt.

áchter de wolken geschenen. In dit kader denk ik aller-

Hierbĳ een aantal zaken die gecontroleerd dienen te worden:

eerst aan de gevolgen van de pandemie die de wereld

•

Is de loonjournaalpost verwerkt?

teistert. Persoonlĳk, zakelĳk en sociaal gezien hebben we

•

Zĳn de kosten toegekend aan de juiste periode?

ons nogal aan moeten passen. Wereldwĳd hebben we

•

Is het onderhanden werk geboekt?

op dit moment te maken met een ernstig tekort aan

•

Zĳn de openstaande postenlĳst debiteuren en crediteuren correct?

grondstoffen en halffabricaten en dus aan eindproduc-

•

Zĳn de afschrĳvingen van de vaste activa verwerkt?

ten. Een toegenomen vraag vanwege de pandemie en

•

Zĳn eventueel nieuwe investeringen verwerkt in de activastaat?

een afgenomen productie- en transport capaciteit zĳn

•

Zĳn er in het maandresultaat grote verschillen ten opzichte van de

hiervan de oorzaak. Doordat de consumenten bestedin-

vorige periode?

gen alleen maar toegenomen zĳn vanwege het feit dat

altĳd in het duister. Over het woord winter trouwens ook.
Het meest aannemelĳk is dat het woord zon er aan ten

we onze tĳd anders in moesten vullen én het thuiswerken
Waarom is het slim om een maandafsluiting te doen?

heeft de industrie zich, als ik de getallen moet geloven,

Door het uitvoeren van een periode- of maandafsluiting creëert u vanzelf

razendsnel hersteld van de door corona ontstane crisis.

een betrouwbare boekhouding. Hierdoor is de resultaten rekening en de
balans up-to-date. Op deze manier heeft u goede informatie om daar-

Politiek gezien heeft de zon zelfs niet áchter de wolken

mee de juiste (financiële) beslissingen te nemen. Om bĳvoorbeeld goed

geschenen maar helemaal níet. De getoonde onvol-

te kunnen beslissen of het verantwoord is een bepaalde investering te

wassenheid van degenen die we onze stem op 17 maart

doen of juist nog even uit te stellen. Door iedere maand een afsluiting te

toevertrouwden is ongekend, ongehoord en ongepast.

doen voorkomt u ook aan het einde van het jaar veel uitzoekwerk met

Degenen die deze column regelmatig lezen weten dat

eventuele correcties tot gevolg. Ook voor de helpdesk is het prettig als u

mĳn vertrouwen in de politiek niet bĳster groot is. Voorlo-

deze controles gedaan hebt. De vragen die er dan nog zĳn rondom een

pig zie ik geen aanleiding om dit beeld bĳ te stellen.

maand- of jaarafsluiting, kunnen dan sneller beantwoord worden. Een
checklist voor de periode- en jaarafsluiting kunt u vinden in de PowerAll

Als ik bovenstaande nog eens overlees bekruipt me het

Help (F1).

gevoel dat er niets positiefs te melden is over de (afgelopen) zomer. Dat beeld wil ik wél bĳstellen. Heel eenvoudig: de zon schĳnt nog! Al is het soms achter de wolken.
Laten we vooral veel oog hebben voor hetgeen we wél
hebben en hier dankbaar voor zĳn. Achter de wolken
schĳnt de zon!

Johan Klaasse
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Werkplaats organisatie
Automatisering schept kaders voor werkplaats organisatie
De werkplaats kan een afdeling zĳn die

worden is dan wordt er aan team-splitsing

door automatisering gecommuniceerd en

veel lĳkt op een bĳenkorf. Met dien ver-

gedaan. Ongeveer de helft van de bĳen

georganiseerd kunnen worden.

stande dat de spreekwoordelĳke metafoor

eet zich vol en gaat met een koningin op

doelt op het continu in- en uitvliegen van

zoek naar een nieuwe locatie. De zoge-

Opdrachten vastleggen

bĳen: monteurs, materialen en machines.

naamde bĳenzwerm.

Wil je iets organiseren dan moet er wel be-

Als in uw werkplaats de vergelĳking met

kend zĳn wát er georganiseerd moet wor-

een bĳenkorf opgaat voor de ongelofelĳk

We kunnen van de natuur veel leren. Als

den. De basis van elke opdracht in de

strakke organisatie van een bĳenvolk dan

we kĳken naar de organisatie van een ser-

werkplaats is simpelweg vastleggen wát er

is dit artikel alleen maar een bevestiging

vicewerkplaats kunnen we aan de hand

moet gebeuren. In PowerAll gebeurt dat

van wat er in de praktĳk al gebeurt. Om

van een aantal basisregels zorgen voor

door het invoeren van een servicemel-

nog even door te gaan op de vergelĳking

een goede organisatie. Als allereerste is er,

ding. In een servicemelding worden klant-

tussen een bĳenkorf en (uw) werkplaats:

met een knipoog naar het bĳenvolk, de hi-

gegevens, machinegegevens, een priori-

Het begint al bĳ de hiërarchie. Er is één ko-

ërarchie. Meerdere kapiteins op een schip

teit en een gewenste datum vastgelegd.

ningin, er zĳn heel veel vrouwelĳke bĳen

gaat niet goed. Maar ook “werk(st)ers” die

Dit zorgt voor een gestructureerd overzicht

(werksters) en een aantal mannelĳke (de

meerdere taken uitvoeren kan zorgen voor

van nog uit te voeren opdrachten.

darren). De koningin is de enige die eitjes

onrust. Iedereen moet weten wat zĳn of

legt en die bepaalt of er uit het eitje een

haar primaire taak is.

werkster of een dar komt. Ze zorgt ervoor
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dat er veel meer werksters komen dan

Een ander aspect is communicatie. Door

darren. Want darren hebben maar één

het uitvoeren van de zogenaamde bĳen-

taak: koninginnen bevruchten en daar zĳn

dans communiceren bĳen over bĳvoor-

er niet heel veel voor nodig. Een bĳenvolk

beeld de vindplaats van voedsel. Commu-

is een zelforganiserend volk. Er wordt ge-

niceren over wat er gedaan moet worden

werkt met wachters die controleren of er

en welke gereedschappen en onderdelen

geen vreemde bĳen in de kast komen. Met

hiervoor nodig zĳn is noodzaak om tot een

verkenners die eten zoeken en dit vervol-

efficiënte werkplaats te komen. In het ver-

gens communiceren aan degenen die het

volg van dit artikel willen we in 5 eenvoudi-

eten gaan halen. Als een volk te groot ge-

ge stappen doornemen welke basisregels

Plannen

voerd zĳn en gaat de tĳdsregistratie vrĳwel

Werkbon App kan hierbĳ een goed hulp-

Vanuit de servicemeldingen kunnen op-

vanzelf.

middel zĳn. Uiteindelĳk is iedereen gebaat

drachten worden ingepland op de juiste

bĳ een snelle, complete afwikkeling van

datum en bĳ de juiste monteur. Plannen

een werkopdracht, toch?

geeft structuur en rust. Een veelgehoord
argument om niet te plannen is dat een
planning in de war gebracht kan worden
door onverwachte gebeurtenissen zoals
een storing of een zieke monteur. Toch is
dat geen reden om maar helemaal niet te
plannen. Het is alleen een uitdaging voor
de planner om op een veel kortere termĳn
de planning in orde te brengen. Het gaat
er namelĳk om dat een monteur weet wat

Controle en facturatie

hĳ moet gaan doen. In wezen is het mon-

Nadat de klus uitgevoerd is door de mon-

deling geven van een opdracht aan de

teur, wordt de oorspronkelĳke servicemel-

Nieuwsgierig of uw werkplaats een geor-

monteur óók planning! Planning hoeft niet

ding op status “Werk gereed” gezet. Deze

ganiseerde bĳenkorf is? Bever kan u hel-

uitsluitend via een planbord te lopen. Wat

servicemeldingen moeten worden gecon-

pen met een inventarisatie en met een

belangrĳk is dat er per (groep) monteurs

troleerd door bĳvoorbeeld de chef werk-

passende automatiseringsoplossing.

maar één planner de opdrachten aan de

plaats of de administratie. Voor een effici-

monteur verstrekt.

ënt proces is het belangrĳk dat er maar
één controle plaatsvindt. Meerdere controles staan garant voor een lange(re)
doorlooptĳd en dus voor latere facturatie.

Registratie
Als de werkopdracht aan een monteur gegeven is begint voor de monteur de klus in

Discipline

de praktĳk. Hierbĳ hoort ook het registreren

Voor het efficiënt uitvoeren van het hele

van tĳd, verbruikte materialen en de werk-

werkplaatsproces is natuurlĳk software no-

omschrĳving. Zonder deze registratie kan

dig die dit proces voldoende ondersteunt.

er immers niet gefactureerd worden. Toch

Een minstens zo belangrĳke ingrediënt van

is er een belangrĳk knelpunt: Een monteur

efficiënt werken is dat iedereen weet wat

is geen administrateur of boekhouder.

er gedaan moet worden en wat er ver-

Evenals een boekhouder niet graag sleu-

wacht wordt. Ook op het gebied van regi-

telt (anders was hĳ wel monteur gewor-

stratie. Registratie van materialen, uren en

den) is het een gegeven dat een monteur

de werkomschrĳving zĳn nu eenmaal on-

niet graag schrĳft of intypt wat hĳ gedaan

misbaar voor een complete factuur en

heeft of welke materialen hĳ of zĳ gebruikt.

daar wringt nu vaak de schoen. Een mon-

Om dit voor de monteur zo makkelĳk mo-

teur is geen administrateur, anders was hĳ

gelĳk te maken heeft Bever Automatisering

of zĳ wel accountant geworden! Admini-

op basis van jarenlange ervaring de Over-

streren wordt door monteurs vaak ervaren

All Werkbon App ontwikkeld. Hiermee kan

als een noodzakelĳk kwaad. Daarom is het

de monteur met de minst mogelĳke in-

goed om het administreren zo eenvoudig

spanning materialen scannen, de inspre-

mogelĳk te maken en om duidelĳke regels

ken(!) welke werkzaamheden er uitge-

te stellen en deze regels te controleren. De
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PowerAll ontwikkelingen
Goederenmatching 3.0
Dat goederenmatching al jaren een onderdeel is van het in-

Bĳ een te matchen factuur zal de verwerking niet veel anders zĳn

koopproces is waarschĳnlĳk (al) wel bekend. Het financiële proces

dan gewend. De schermen zien er nagenoeg hetzelfde uit, alleen

van verwerken van de artikelontvangsten en het verwerken van de

zal de werking op de achtergrond geheel anders zĳn. Onderstaand

inkoopfacturen is in één van de volgende versies van PowerAll ste-

worden verschillende processen weergegeven:

vig onderhanden genomen en (weer) aansluitend gemaakt op de

1.

eisen van deze tĳd.

Bĳ de ontvangst van de goederen wordt er direct een boeking
op de voorraad grootboekrekening gedaan met een tegenboeking op de tussenrekening voorraad (Te ontvangen factu-

Twee hoofdzaken zĳn daarbĳ leidend geweest. Met de huidige
matching 2.0 wordt de financiële voorraadboeking gedaan, na-

ren). Uiteraard wordt dan ook de plankvoorraad gemuteerd.
2.

Bĳ het boeken van de inkoopfactuur zal deze direct op de

dat de inkoopfactuur is geboekt. Dit is boekhoudtechnisch niet al-

grootboekrekening Te matchen facturen worden geboekt. Dit

tĳd wenselĳk. In de nieuwe situatie zal de voorraadboeking direct

was in de oude situatie ook zo, alleen wordt deze rekening niet

na de ontvangst van de goederen worden gedaan. Daarnaast

meer aangepast. Deze blĳft daar staan! Dit werkt duidelĳk an-

wordt in de huidige systematiek bĳ een factuur die pas in een latere

ders dan in de oude situatie waar deze rekening op het mo-

periode definitief wordt geboekt de eventuele kostenboeking ge-

ment van matchen werd vervangen door de tussenrekening

daan in de periode waarin de factuur is ingeboekt. Dit houdt in dat

matchen.

het resultaat dan in een vorige periode kan worden aangepast

3.

Bĳ het matchen van de factuur worden de ontvangsten gese-

wat rapportage technisch niet wenselĳk is. Met andere woorden:

lecteerd. In dit selectiescherm is nu de mogelĳkheid van zoe-

De boeking van de inkoopfactuur wordt aangepast in de periode

ken (rechter muisknop) toegevoegd. Ook kan de sortering

waarin deze is geboekt.

worden aangepast.
4.

Bĳ het definitief matchen gaat er nu direct een compleet nieu-

De eerste zichtbare wĳziging die wordt doorgevoerd als er gebruik

we verwerking plaatsvinden. Dit wordt altĳd gedaan in de ac-

wordt gemaakt van matching is dat er een dagboek matching

tuele periode! Op de achtergrond wordt in het nieuwe dag-

wordt toegevoegd in de dagboekadministratie. Dit zal geheel au-

boek matching een matchingsboeking uitgevoerd die de

tomatisch door de update worden gedaan waarbĳ een eerste vrĳe

inkoopboeking op de rekening te matchen facturen tegen

positie wordt gezocht na dagboek 50. Na de update zal voor de

boekt en daar direct een aflettering aan toevoegt. Ook wordt

eerste ontvangst, of voor het inboeken van een factuur de waar-

er een boeking gedaan op de tussenrekening voorraad (te

schuwing komen dat eerst de artikelmutaties moeten worden ver-

ontvangen inkoopfacturen). Hierna is het niet meer nodig de

werkt (AVF). Deze verwerking zal in de nieuwe opzet voor de mat-

artikelmutaties te verwerken.

ching niet meer gedaan hoeven te worden. Als dit gedaan is, zal
de administratie klaar zĳn voor het eerste gebruik.
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Voorraad

A. Tussenrek.
voorraad

Ontvangst

Dgb. Vrd.

Factuur

Dagboek ink.

Te matchen facA. Crediteuren
turen btw

Matching

Dagboek
Matching

Tussenrek. voor- A. Te matchen
raad
facturen

Om het goede overzicht te houden zĳn er twee controle program-

2.

Vervolgens is er bĳ de keuze welke prĳzen moeten worden bĳ-

ma’s toegevoegd. Een voor de rekening te matchen facturen en

gewerkt de optie alleen de inkoopprĳs bĳwerken bĳgekomen.

een voor de controle van de tussenrekening voorraad. In de oude

Hier bestaan nu de keuzes:

situatie was de tussenrekening te matchen facturen alleen gevuld

•

Nee - Er wordt niets bĳgewerkt

met de boekingen die daadwerkelĳk nog verwerkt moesten wor-

•

Ja - Verrekenprĳs en verkoopprĳs worden bĳgewerkt

den. In de nieuwe situatie blĳven deze staan en worden ze afgelet-

•

Verkoop - Alleen de verkoopprĳzen worden bĳgewerkt

terd. Met het programma Afletteren mutaties (GA) worden de niet

•

Inkoop – Alleen de inkoopprĳzen worden bĳgewerkt

verwerkt facturen inzichtelĳk gemaakt. Met het nieuwe programma Matchingcontrolelĳst (ALC) wordt een verklaring gegeven van
het saldo dat op de tussenrekening staat. Dit kan op basis van boekingen, maar is ook mogelĳk op dit op artikelniveau inzichtelĳk te
maken.

Bĳwerken prĳzen
Door de aanpassingen in de werkwĳze van het matchen zĳn er direct ook aanpassingen gedaan in het de mogelĳkheid van het ver-

Controle Back to Back (BtB)

werken van prĳzen e.d. De volgende zaken willen we daarbĳ noe-

Binnen het BtB bestelsysteem is het jaren mogelĳk dat er een prĳs-

men:

controle wordt gedaan aan de hand van de goederenmatching.

1.

Er is nu een optie gekomen om het moment van prĳzen wĳzi-

Een verkoop- of werkorder kan dan niet eerder worden vrĳgegeven

gen/bĳwerken te kunnen instellen. De administratie kan inge-

wanneer de matchingscontrole is uitgevoerd. In de praktĳk blĳkt dit

steld worden voor prĳzen bĳwerken bĳ goederen ontvangst, bĳ

regelmatig tot vertraging te leiden bĳ de verwerking van deze or-

matching of bĳ beide.

ders als de inkoopfactuur pas veel later wordt gematcht. In deze
nieuwe versie wordt het mogelĳk op basis van een instelling dat BtB
controle wordt gedaan aan de hand van de ontvangst. Bĳ een
goed inkoopprĳsbeheer kan een gekoppelde order dan veel sneller gecontroleerd worden vrĳgegeven.
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Begin direct met een goede digitale
basis
KOBO Mechanisatie - Voor kwekers, door kwekers
Denekamp. KOBO Mechanisatie is een

Voor het bĳhouden van stuklĳsten, in- en

jong bedrĳf, gespecialiseerd in de ontwik-

verkoopprĳzen en machinehistorie wordt

keling en bouw van machines in boom-

er gewerkt met PowerAll. Na een kleine

kwekerĳen.

calculatie wat er aan uren kon worden
bespaard in een jaar, bleek dit na een half

In boomkwekerĳen zĳn vaak hele specifie-

jaar al kostendekkend te zĳn.

ke klantgerichte machines nodig, zoals
plantgat-boormachines, knipmachines en

Marco Oosterik (bedrĳfsleider): “We zĳn

steekmachines om alle bewerkingen mee

met Bever in contact gekomen, door een

te kunnen uitvoeren (foto: combinatie

goede en open uitleg van Paus Agroservi-

knip-steekmachine). Omdat er steeds va-

ce in Weerselo. Paus heeft jarenlange er-

direct met een goede digitale basis waar

ker aanvragen kwamen van klanten van

varing met Bever en kon ons een reëel

je op door kan bouwen, zodat je in de toe-

Leuveld Boomkwekerĳen (moederbedrĳf)

beeld geven van de waarheid. Geen

komst niet alles weer aan hoeft te passen.

om specifieke machines voor hen te bou-

mooie praatjes, maar hoe het écht werkt

Het is compleet inclusief barcode scan-

wen, is KOBO Mechanisatie opgericht. In-

in de praktĳk. Belangrĳk, ook vanwege ons

ning en de hulp op afstand via TeamVie-

middels bestaat het team uit drie perso-

snel uitgroeiende magazĳn.”

wer werkt ook best snel. Onze ervaring is

neelsleden om aan alle vraag te kunnen

dat je vooraf goed moeten weten wat je

voldoen. En van het één kwam het ander,

Inmiddels werkt KOBO Mechanisatie nu

wilt en wat je er mee moet kunnen, zodat

het afzetgebied groeit hoofdzakelĳk door

ruim een jaar met PowerAll en het bevalt

het pakket ook bĳ je verwachtingen aan-

mond-tot-mond reclame, van Nederland

Marco goed. Marco: “Ik zou dit eenieder

sluit. Dat voorkomt tegenvallers en hier-

tot in en buiten Europa vinden leveringen

aanraden, ook voor de kleine (startende)

door behoud je ook een goede samen-

plaats.

ondernemer is het betaalbaar. Je begint

werking met elkaar.”

Onderhoud met een gebrekkige
registratie kost uiteindelĳk onnodig geld
Nugteren Transport
en dan met name exceptioneel transport

externe en interne machinepark te onder-

met laadcapaciteit tot 100 ton. Daarnaast

houden. Onderhoud met een gebrekkige

is het bedrĳf actief in opslag/overslag en

registratie kost uiteindelĳk onnodig geld.”

gespecialiseerd in het laden en lashen

De monteur kan met de OverAll Werkbon

(vastzetten lading) van zeecontainers.

App tĳdens zĳn werkzaamheden alles vast-

Met enorme bovenloopkranen (tot 160

leggen, waaronder ook de onderdelen

ton) en heftrucks (tot 45 ton) zĳn er veel

(DAF en o.a. Bulthuis), uren en foto’s.

mogelĳkheden.

Alblasserdam. Op een ruime locatie

In de interne werkplaats vindt het onder-

gelegen aan de Noord (rivier) met prach-

houd en reparatiewerk plaats aan de ei-

tig uitzicht op de brug over de Noord is het

gen vloot die bestaat uit 75 eenheden.

bedrĳf Nugteren Transport gevestigd. Het is

Omwille van de eisen met betrekking tot

het terrein van de voormalige staalfabriek,

certificering is gestart met het bĳhouden

waar de oude fabrieksgebouwen hebben

van de reparatiehistorie per object. Wim

plaatsgemaakt voor moderne panden.

Nugteren: “Nadat we de markt verkend
hadden kwamen we terecht bĳ Bever Soft-
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Het familiebedrĳf Nugteren Transport is o.a.

ware. Met het PowerAll pakket konden we

gespecialiseerd in vervoer van goederen

een passende oplossing maken om ons

Betere communicatie naar klant en
binnen team door digitaal werken
LMB Heino BV - al bĳna 15 jaar een begrip
In 2022 bestaat LMB Heino 15 jaar! Het

Groei en PowerAll

geeft tĳdsbesparing en zorgt voor een be-

mechanisatiebedrĳf is inmiddels een be-

Bĳ groei hoort ook vernieuwing en auto-

tere communicatie; van monteur naar

grip in de regio. In de afgelopen jaren is

matisering. Christian Hullegie (eigenaar)

chef werkplaats, naar klant en via selectie-

het bedrĳf uitgegroeid tot een betrouwba-

zegt: “We hebben diverse collega-bedrĳ-

codes richting de financiële afdeling.

re partner op het gebied van (landbouw

ven gevraagd waarmee zĳ werkten, daar-

)mechanisatie. Ook is de klantenkring uit-

uit kwam PowerAll van Bever het meest

Machineadministratie

gebreid; niet alleen de agrarische sector

vaak positief naar voren”. LMB Heino had

LMB Heino wilde de verkoop van occasi-

en grondverzet, maar ook de industrie,

enkele wensen: efficiënter werken voor zo-

ons meer onder de aandacht te brengen.

transport en hoveniers weten het bedrĳf te

wel de monteurs als de boekhouding en

Daarom zĳn ze gaan werken met een ge-

vinden. Op de nieuwe locatie aan de L.J.

een slimme koppeling van de occasions

sloten machineadministratie; machine in-

Costerstraat is LMB Heino volop klaar voor

aan de (nieuwe) bedrĳfswebsite.

boeken, website aanvinken, foto’s en spe-

de toekomst!

cificaties toevoegen en direct staat de
Voor de overstap naar PowerAll werden

LMB Heino heeft zich gespecialiseerd in

alle werkbonnen nog op papier uitge-

Case IH, Steyr, Pöttinger en Giant. Bĳ het

werkt, een zeer tĳdrovende klus waar vele

bedrĳf in Heino hangt een ontspannen

weekenden voor werden opgeofferd. Nu

sfeer. Het team is de afgelopen jaren uit-

voeren de monteurs de werkbonnen digi-

gebreid met goed opgeleide monteurs die

taal in en is de basis voor facturatie al

elke voorkomende storing in CNH merken,

klaar. Daarmee is ook de foutmarge ver-

maar ook andere merken, vakkundig op-

kleind. De koppelingen met de onderde-

lossen. Voor verkoop, service en onder-

lencatalogi van de belangrĳkste leveran-

steuning bent u bĳ LMB Heino aan het juiste

ciers werkt zeer prettig. De monteurs zĳn

adres.

ook erg tevreden, het digitaal werken

machine online op de vernieuwde website

www.lmbheino.nl.

Werkbon App een aanrader voor
service op locatie
Sulman Mechanisatie
Sulman Mechanisatie is opgericht op 1

er dus ook al snel ach-

ons al een heleboel werk uit handen geno-

mei 2018. Het is een allround mechanisa-

ter dat hierin iets moest

men en hadden we meer tĳd om aan an-

tiebedrĳf gevestigd aan de Ep Schuilingh-

veranderen. We heb-

dere dingen te besteden. Aangezien we

straat 12 in Emmer Compascuum (Dren-

ben op dat moment

nog wel steeds een computer nodig wa-

the).

verschillende aanbie-

ren om alles in te vullen en we ook veel

ders van werkplaats-

met de servicebus onderweg zĳn hebben

We repareren en onderhouden tractoren

software benaderd om te kĳken wat het

we uiteindelĳk besloten om over te stap-

en landbouwmachines. Dit kan in onze ver-

beste binnen ons bedrĳf paste. Uiteindelĳk

pen naar de Werkbon App. Door de app

nieuwde werkplaats, maar we komen ook

hebben we voor de PowerAll software van

kun je nu al bĳ de klant alles invullen op de

op locatie m.b.v. een compleet ingerichte

Bever gekozen aangezien we hier met een

werkbonnen met de telefoon of tablet. De

service bus.

relatief klein en goedkoop pakket konden

app is eenvoudig in gebruik en we zĳn er

beginnen en dit naar onze beleving het

erg tevreden over. Een echte aanrader!

We zĳn begonnen met papieren werkbon-

meeste gericht is op een mechanisatie

nen waarop de verrichte werkzaamheden

werkplaats.

en alle materialen handmatig ingevuld
moesten worden. In het begin was dit

Vanaf dat moment zĳn we begonnen met

goed te doen, maar dit werd al gauw een

de digitale werkkaarten die we op de

behoorlĳk tĳdrovende klus en we kwamen

computer konden invullen. Hierdoor werd
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Door de ogen van de monteur
le werkorder registratie met de Werkbon

Welk apparaat gebruik je voor de
app?

Vind je de app praktisch in het
dagelĳkse gebruik?

App. Vaak wordt deze keuze gemaakt door

Jan-Willem: Gigaset X290 6,1”,

is een ro-

Jan-Willem: Het werkt allemaal prima, bin-

directie of andere leidinggevenden in het

buust uitgevoerde werktelefoon. De tele-

nen de urenregistratie zou ik het wel handig

bedrĳf om het hele service management ef-

foon heb ik tĳdens het werk altĳd bĳ me en

vinden als ik achteraf nog iets kan tussen-

ficiënter in te richten en uit te voeren. Maar

dat werkt prettig om alles gelĳk te registre-

voegen. Praktisch vind ik het terug kunnen

hoe kĳken de betrokken monteurs aan te-

ren. De camera zou wat beter mogen, het

kĳken in de reparatiehistorie van een voer-

gen deze nieuwe manier van werken? We

6.1” scherm is groot genoeg, kan alles prima

tuig, dat voorkomt dubbel werk of juist dat

hebben een aantal monteurs gebeld en ge-

inzien.

we iets vergeten. Tĳdens de storingsdiensten

vraagd naar hun ervaringen:

Mark: Samsung Galaxy Tab A6 van 10”, erg

kan ik zelf werkorders via de app aanmaken,

Steeds meer bedrĳven kiezen voor digita-

•

•

•

•

overzichtelĳk, alles is duidelĳk en goed lees-

zodat ook buiten de normale openingstĳden

Jan-Willem Bosch, 33 jaar, monteur bĳ

baar, in de bus is het ook makkelĳk dat je

toch alles wordt geregistreerd.

Transportbedrĳf Steven van den Brink in

naar het adres kan navigeren.

Mark: Vooral onderweg vind ik het erg mak-

Ermelo

Joris: Samsung XCover 4, een 5” smartpho-

kelĳk, omdat je alle informatie bĳ je hebt.

Mark Voeten, 38 jaar, monteur/chef

ne, ik vind het handig om de app op de te-

Joris: Ik zie op de app precies wat er die dag

werkplaats bĳ Noteboom Techniek in

lefoon te gebruiken, wat schermgrootte be-

voor mĳ aan werkorders is ingepland, dat

Willemstad

treft gaat het prima, wel vind ik dit model

geeft overzicht en zo weet je waar je aan

Joris Luĳten, 28 jaar, (service)monteur

wat aan de trage kant. Mĳn collega’s van In-

toe bent. Verder kĳk ik ook regelmatig in de

bĳ Vohamĳ Heythuizen

tern Transport gebruiken tablets, die zĳn daar

reparatiehistorie van machines.

Marco Moree, 37 jaar, monteur werk-

weer erg tevreden over.

Marco: In de 3 maanden dat ik er nu mee

plaats bĳ ZHE Mechanisatiecentrum in

Marco: Samsung A51 smartphone van 5”,

werk gaat het best goed, de urenregistratie

Maasdam

werkt goed, erg makkelĳk om het op de te-

gaat eigenlĳk vanzelf. Aan sommige dingen

lefoon te gebruiken die draag ik toch sowie-

moet ik nog wel wat wennen. Bĳvoorbeeld

so.

als ik een werkorder ‘Niet gereed’ meldt,

Hoe lang gebruik je nu de app?
Jan-Willem: 6 maanden, daarvoor gebruik-

omdat er nog onderdelen moeten binnen-

ten we een ander digitaal systeem

Registreer jĳ beter met de app?

komen, dat deze dan door de planner op-

Mark: Ongeveer 2 jaar, ik gebruik de app

Jan-Willem: Ja ik vind van wel, de app werkt

nieuw moet worden ingepland. Op zich is

voornamelĳk voor onderweg met de service-

erg stabiel, met het vorige systeem hadden

dat ook wel logisch omdat planning ook de

bus.

we nog wel eens uitval en dat was dan erg

regie heeft.

Joris: Al weer 4 jaar, ik werk volledig met de

lastig. Vooral handig dat ik de onderdelen

app voor alle registratie

onderweg gelĳk goed kan registreren, die

Marco: Nog maar net gestart, 3 maanden in-

worden dan ook gelĳk goed afgeboekt uit

Zou je de app aanraden aan
collega monteurs?

middels.

het magazĳn van de servicebus. Ook de

Jan-Willem: Ja hoor, kĳk in het begin zal er bĳ

urenregistratie is eenvoudiger en door het

sommige best wat weerstand zĳn omdat ze

Hoe verliep voor jou de start?

klokken ook veel preciezer geworden.

van werkwĳze moeten veranderen, maar uit-

Jan-Willem: Goed, de app werkt eenvoudig

Mark: Ja, de app draagt hier aan bĳ door-

eindelĳk werkt het veel makkelĳker en sneller

en na interne instructie van ongeveer 1,5 uur

dat ik nu alles gelĳk registreer. Omdat alle ar-

en dat is voor alle monteurs aantrekkelĳk.

kon ik me prima redden.

tikelen er ook in staan kan ik ook snel zoeken

Mark: Voor servicemonteurs onderweg ab-

Mark: Goed, na een kort instructie kon ik me

naar het juiste onderdeelnummer.

soluut een aanrader en ik denk ook wel voor

na een paar dagen prima redden. De app is

Joris: Ik ben best nauwkeurig in de registra-

monteurs in de werkplaats die nu nog met

overzichtelĳk en je hebt de informatie gelĳk

tie, dus ik denk niet direct dat het kwalitatief

papieren werkorders werken.

bĳ de hand, ideaal voor als je met de bus op

beter is geworden. Wel is het met de app

Joris: Ja waarom niet? 9 van de 10 monteurs

locatie gaat.

stukken makkelĳker en sneller, het helpt zeker

heeft toch al een telefoon op zak, vaak ook

Joris: Prima, ik heb de telefoon toch altĳd bĳ,

om alles zo volledig mogelĳk vast te leggen.

om goed bereikbaar te zĳn. Met de app op

dus erg makkelĳk dat ik gelĳk alle onderdelen

Marco: Ja zeker, het werkt met de app

de telefoon registreer je gelĳk als je onderde-

die ik uit het magazĳn pak kan vastleggen.

nauwkeuriger, ook het omschakelen naar

len uit het magazĳn pakt. En daarnaast is het

Na een dag kon ik er eigenlĳk al heel goed

andere orders is veel makkelĳker. Ik hoef niet

gewoon handig dat je alle informatie over

mee uit de voeten.

meer te zoeken naar papieren orders. Ik

de machine bĳ de hand hebt.

Marco: Eigenlĳk ging het vlekkeloos, ik heb

denk ook wel dat ik nu minder tĳd kwĳt ben

Marco: Ja ik denk het wel, de werkorder re-

een korte instructie gehad van nog geen

aan de registratie.

gistratie wordt hierdoor makkelĳker en je

half uur en ik kan me al goed redden

hebt ook gelĳk aan het einde van de dag
een overzicht van je urenlogboek.
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Van onze IT afdeling

Microsoft introduceert Windows 11
Microsoft heeft in juni 2021 de nieuwste

Microsoft heeft ingezet op een besturings-

Scan de QR-code om Windows 11 alvast

versie van Windows aangekondigd welke

systeem wat mensen nog beter met elkaar

te ervaren:

mogelĳk al in oktober 2021 als upgrade

verbindt en waarmee meerdere taken te-

van Windows 10 zal worden geïnstalleerd

gelĳk uitvoeren steeds makkelĳker is ge-

op Windows 11 ondersteunde apparaten.

worden door programma’s binnen

Windows 11 ondersteunt bĳvoorbeeld al-

scherm naast elkaar te kunnen laten draai-

leen processoren van Intel vanaf de 8e ge-

en.

één

neratie en de TPM-chip dient minimaal
versie 2.0 te zĳn.

Microsoft zegt zelf dat een goed ontwerp
niet alleen functioneel moet zĳn maar ook
mooi en dat is terug te zien in het ontwerp.
Het ziet er gewoon gaaf uit.

Windows 10 zal door Microsoft worden on-

Bever is continu op de hoogte van de

dersteund tot 14 oktober 2025. Dat wil zeg-

nieuwe ontwikkelingen binnen het IT land-

Wat opvalt in de nieuwe versie is de taak-

gen dat computers die niet in aanmerking

schap. Neem contact op met Bever als u

balk met het nieuwe start-menu, die de

komen voor Windows 11 na deze datum

ook wilt profiteren van onze kennis en ex-

Windows knop en de pictogrammen van

officieel niet meer zullen worden onder-

pertise.

de apps in het midden weergeeft. Micro-

steund door Microsoft.

soft heeft hiermee een mooie stap gemaakt qua design. Daarnaast is het instellingenmenu van Windows 11 een stuk
overzichtelĳker dan die van Windows 10.

”Het ziet er gewoon gaaf uit!”
Microsoft heeft ook de pictogrammen van
de verkenner voorzien van een nieuwe frisse blik. Maar dat is niet alles, er wordt aangegeven dat het binnenkort mogelĳk is om
Android apps te kunnen gebruiken op elk
apparaat met Windows 11.
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Bever Bouwt aan de toekomst...
Medio 2022 zullen de software ontwikkelaars van Bever uit Kesteren zich
vestigen in een nieuw pand naast het huidige in Dodewaard

Communiceer digitaal met Sparex!
PowerAll heeft met Sparex een uitgebreide koppeling opgezet. Binnen PowerAll kunt u (online) zoeken in de volledige database van Sparex. Artikelen worden automatisch aangemaakt in uw eigen
artikelbestand. Uiteraard kunt u prĳs en voorraad online opvragen. Zo heeft u altĳd de actuele prĳzen
bĳ de hand! Vanuit de PowerAll inkooporder kunt u digitaal de order plaatsen bĳ Sparex. Wilt u weten wat er exact geleverd wordt? Via de digitale status kunt u precies zien wat er allemaal geleverd
gaat worden.
Wilt u meer weten of de koppeling ingesteld hebben? Wĳ helpen u graag.

