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EEN STAP VOORUIT!



Stephan BoederEven voorstellen

De vakantie is weer zo goed als voorbĳ. Velen zĳn op vakantie geweest zonder allerlei be-
perkende maatregelen van de overheid. Gelukkig maar. Anderen hebben doorgewerkt
en wellicht nog een paar vrĳe dagen tegoed.

Bĳ Bever hebben we, naast vakantie houden, de afgelopen tĳd nog veel meer gedaan.
We hebben een drukke tĳd achter de rug waarin hard gewerkt is aan verschillende ver-
nieuwingen en verbeteringen. In de komende maand laten we u daar graag kennis mee
maken tĳdens twee evenementen. Van 14 tot 17 september staan we op de ATH (Agro
Techniek Holland) beurs in Biddinghuizen. Bever is daar aanwezig in de Mechahal. U bent
van harte welkom voor een eerste kennismaking of om even bĳ te praten!

Een week later hebben we op 21 en 22 september de Bever Open Dagen 2022 ter gele-
genheid van de ingebruikname van het nieuwe pand voor onze afdeling softwareontwik-
keling. Tĳdens deze open dagen presenteren wĳ het gehele productaanbod van Bever
door middel van verschillende workshops. Speciale aandacht is er voor de introductie van
ons nieuwe concept rondom het PowerAll productassortiment met de slogan ‘Een stap
vooruit’. In dit bulletin leest u interviews met verschillende klanten over de stap vooruit die
zĳ het afgelopen jaar hebben gezet en wat dat gebracht heeft. Bent u ook toe aan een
volgende stap in de automatisering? Neem dan contact op met één van onze verkoop-
adviseurs om samen te bekĳken hoe we deze stap kunnen zetten!

Van de directie
Welkom!



Margeregeling Nieuw(s)



De afgelopen periode zĳn de medewerkers die
programmeren aan onze PowerAll software
verhuisd naar een nieuw pand. In dit artikel willen
wĳ u een inkĳkje geven in de besluitvorming en
de praktische zaken die geregeld moesten
worden om tot een nieuw pand te komen.

“Ook in software
ontwikkelingsland is
nieuwbouw een
bekende term.”

Een stap vooruit!
Nieuw bedrĳfspand en vernieuwd PowerAll



Beslissing
De beslissing om een nieuw pand te laten bouwen
voor onze programmeurs is al heel lang geleden
genomen. Al in 2012 is er een lange termĳn plan
geschreven waarin de lĳnen voor huisvesting van de
Bevers geschetst zĳn. In 2015 zĳn als eerste alle
medewerkers van de afdeling Klantsupport verhuisd
naar ons huidige pand aan de Bonegraafseweg in
Dodewaard. Dit voelde wel als een vrĳ harde scheiding
van collega’s. Ruimtegebrek noodzaakte ons om de
Bever burcht te splitsen. Toen Bever dat pand
aankocht is er direct een stukje grond bĳgekocht om
voldoende ruimte rond het pand beschikbaar te
hebben zodat er op termĳn een kantoorpand naast
gebouwd kon worden. De aloude Betuwse boerderĳ
waar Bever al die jaren gevestigd was en waarin de
oprichter van Bever, Johan Boeder ook zĳn woonhuis
heeft, werd na al die 26 jaren van intensief gebruik toch
zo langzamerhand wat te klein.

Binnen Bever zĳn er altĳd 2 afdelingen geweest. De
afdeling Klantsupport waar de medewerkers werken
die direct klantcontact hebben, denk aan de
helpdesk, de softwareconsultants, verkoop- en admini-
stratieve medewerkers. En de afdeling Systeem-
ontwikkeling waar de medewerkers werken die de
producten van Bever ontwikkelen. PowerAll en OverAll
programmeurs en de afdeling Webontwikkeling.

Planning en aanbesteding
In 2020 is er begonnen met plannen maken om de
beide Bever afdelingen weer onder te brengen op een
gezamenlĳke locatie. Er is bewust gekozen voor 2 los-
staande gebouwen. De dynamiek in de afdelingen
Systeemontwikkeling en Klantsupport is te verschillend
om beiden in 1 pand te huisvesten. Programmeurs
houden van rust en kunnen simpelweg niet elke keer
gestoord worden door bezoekers of langslopende
collega’s. Na goede contacten met bouw-
adviesbureau Moesbergen bĳ de aankoop van het
pand in Dodewaard is voor het ontwerp- en tekenwerk
ook voor dit bureau gekozen. De opdracht voor de
buitenkant was duidelĳk: sluit zoveel mogelĳk aan bĳ de
architectuur van het huidige pand. Voor de
kantoorruimtes is er goed gekeken naar een ruime,
moderne werkplek voor iedereen.

Na goedkeuring van de tekeningen en het verkrĳgen
van de benodigde vergunningen is er bĳ 3 lokale
aannemers een aanbesteding uitgeschreven. Bouw-
bedrĳf J.G. Timmer uit Kesteren heeft de gunning
gekregen. Johan Boeder heeft als bouwbegeleider
de belangen van Bever behartigd tĳdens dit bouw-
proces. Tĳdens de bouw- vergaderingen is er scherp
de vinger aan de pols gehouden om de gestelde
doelen qua planning te halen. De hele bouw is dan
ook volgens planning verlopen en de opleverdatum is
gehaald. Dat is al een prestatie op zich! De Bever col-
lega’s hebben dan ook op de geplande verhuisda-
tum hun intrek genomen in het nieuwe pand.

Inrichting
Bĳ een nieuw pand zĳn niet alleen de buitenkant en
de technische installaties belangrĳk. Ook de inrichting
vraagt de nodige aandacht en de inbreng van de
mensen die er dagelĳks mogen werken. Daarom is er
een werkgroep huisvesting in het leven geroepen
waarin een afvaardiging van het personeel mee-
gedacht heeft over de inrichting van het pand. Geen
pand zonder parkeerplaatsen. De gezamenlĳke
parkeerplaats is helemaal opnieuw ingericht en
voorzien van bestrating. In de toekomst wordt deze
parkeerplaats voorzien van een zonnedak om met de
komende elektrificering van het wagenpark de auto’s
te kunnen voorzien van de benodigde stroom.

Nieuwbouw software
Ook in software ontwikkelingsland is nieuwbouw een
bekende term. Dan gaat het niet over gebouwen
maar over software. Met de Bever Open Dagen in het
vooruitzicht willen we ook een heel klein deeltje van
de software nieuwbouw voor het voetlicht halen.
PowerAll in de huidige vorm gaat alweer 6 jaar mee.
Tĳd voor een opfrissing van het uiterlĳk. In vaktermen:
van de User Interface (UI). Heel veel tĳd en energie is
er gestoken in het ontwikkelen van een nieuwe kleur-
stelling en een nieuw logo, alsook een aantal mooie
nieuwe functies. Veel meer willen we er hier niet over
zeggen of laten zien. De onthulling van deze nieuwe
User Interface vindt plaats op de open dagen. Kom
dus vooral kĳken en kennismaken met het vernieuwde
uiterlĳk van PowerAll op 21 of 22 september!

Een stap vooruit!
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Verwachte
goederenontvangsten
Powerall ontwikkelingen

U herkent het misschien wel: het binnenkomen van
goederen van bĳvoorbeeld een grote voorraad inkoop. Dit
komt in allemaal verschillende delen binnen waardoor het
steeds maar zoeken blĳft naar waar de onderdelen staan.
Ook op uw inkooporder om een goede ontvangst te
kunnen maken. Of juist ook in deze tĳden het binnenkomen
van veel verschillende backorders in een zending en dan
steeds de goede inkooporder erbĳ moeten zoeken. Veel
zoekwerk!

Het programma Verwachte goederenontvangsten kan
daarin hulp bieden. Dit programma is erop voorbereid om
het proces op een digitale manier te verwerken. Dat is de
meest geavanceerde manier waarop het programma
werkt. De basis hiervoor is een digitale “pakbon.” Steeds
meer leveranciers hebben de mogelĳkheid om de
goederen die ze aanleveren hiervan te voorzien. Er wordt
dan bĳ de verzending van de goederen een digitale aan-
kondiging verzonden of klaargezet. Als deze in het goede
formaat is wordt deze in Verwachte goederenontvangsten
ingelezen. Deze paklĳsten bevatten dan uiteraard de
artikelgegevens als artikelnummer, omschrĳving, prĳs en
aantal van de geleverde goederen. Tĳdens de verwerking
hiervan worden de gegevens uit de inkooporders hierbĳ
gezocht en in een overzicht gepresenteerd. Dan staat er al
een voor ontvangst klaar die door middel van een
ontvangst-lĳst bĳ de inslag gecontroleerd kan worden. Het
maakt dan niet uit of de ontvangst uit meerdere inkoopor-
ders bestaat. Ze worden in één ontvangst geselecteerd en
getoond.
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Als de leverancier deze digitale pakbonnen nog niet
kan aanbieden is dit programma ook goed handmatig
te gebruiken. Zoals eerder aangeven in de situatie dat
een leverancier veel backorders uitlevert. U kent dit mis-
schien wel: een pakbon waarbĳ bĳna elke regel uit een
andere inkooporder komt. Dit programma voorziet erin
dat de openstaande inkoopregels snel per leverancier,
inkooporder of per inkooporderregel worden doorzocht
en verzameld. En zo worden deze eenvoudig naar een
ontvangstscherm gezet.

Bĳ het aanmaken van een ontvangst wordt als eerste
voor een leverancier gekozen. Dit zorgt ervoor dat in het
scherm Orderregels lopende orders van die leverancier
worden getoond. Hierna worden de ontvangstregels
getoond en kunnen deze worden aangevinkt om naar
de pakbonregels te worden gezet. Na het kiezen van
de leverancier is er vervolgens de mogelĳkheid door te
selecteren op een specifiek inkooporder of te zoeken
naar een specifiek artikelnummer.

Na het samenstellen van de lĳst met ontvangstregels, uit
eventueel verschillende inkooporders, kan deze worden
opgeslagen. Voor er definitief wordt geboekt wordt er
een inruimlĳst geprint die voor al deze orders een
logische loop- of controlelĳst maakt op de eigen loca-
tievolgorde.

De combineerde ontvangsten kunnen zo efficiënt
worden gecontroleerd en opgeruimd. Door middel
van de knop boeken wordt het bekende
ontvangstscherm getoond waarna de ontvangst
definitief wordt gemaakt.

Het eerder beschreven proces van de digitale pakbon
zal dit selecteren van de ontvangsten automatisch
doen waarna deze alleen maar hoeft te worden
gecontroleerd en verwerkt.

“Dit programma is er
op voorbereid dat het
proces op de digitale
manier werkt. Dat is de
meest geavanceerde
manier waarop het
programma kan
werken. ”



“Bever heeft een
goed gevulde
gereedschapskar.”

Recente leveringen

Van der Werf Mechanisatie

Ontwikkeling gaf doorslag
Zwaagdĳk - Met enige regelmaat stappen bedrĳven over
op andere software en kiezen zĳ voor een samenwerking
met Bever. Maar wat gaat daaraan vooraf en hoe loopt
zo’n overstap in de praktĳk?

Deze keer zĳn we in Noord-Holland bĳ Van der Werf Mecha-
nisatie met vestigingen in Zwaagdĳk en Middenmeer. Van
der Werf Mechanisatie is al ruim 40 jaar actief in deze regio
en dealer van o.a. Case IH / Steyr tractoren, Krone hooi-
bouwmachines en Mitsubishi heftrucks. We zĳn in gesprek
met eigenaar Rick Terpstra, die enthousiast vertelt over zĳn
loopbaan binnen het bedrĳf van magazĳn assistent tot
filiaalleider. Met uiteindelĳk volledige bedrĳfsovername in
2019 als gevolg.

Het volledige team telt momenteel 11 personeelsleden,
waarvan 7 medewerkers actief vanuit de hoofdlocatie in
Zwaagdĳk en 4 medewerkers vanuit Middenmeer. Naast
Rick is ook zĳn vrouw Linda Terpstra werkzaam in het bedrĳf,
verantwoordelĳk voor de administratie in de meest brede
zin en actief in de dagelĳkse werkplaatsplanning.

Wat automatisering betreft is Van der Werf in 2021 overge-
stapt op de PowerAll software van Bever. Terpstra: “De
wens om ons werkproces verder te digitaliseren en te pro-
fessionaliseren leefde al langer. Het softwarepakket dat we
gebruikten bleef echter op dit punt achter in de ontwikke-
ling. Uiteindelĳk voor ons een reden om verder te kĳken.”

Vanaf 2019 is daarom actief gestart met het zoeken naar
een alternatief. Bever kwam daarbĳ goed uit de bus. Terp-
stra: ”Uit gesprekken met collega-bedrĳven constateerden
wĳ dat de meesten met PowerAll werken. Dit pakket
hebben we dan ook serieus bekeken en tegen het licht
gehouden. De digitale ontwikkelingen zowel in de boek-
houding als op de werkvloer maakten ons enthousiast. Na
verschillende gesprekken en demonstraties hebben we
bewust gekozen voor Bever.”

Bever is meer dan alleen maar PowerAll. Terpstra: “Bever is
een bedrĳf met jong management en heeft de slagkracht
om door te ontwikkelen, dit biedt ons als bedrĳf de
gewenste continuïteit op het gebied van automatisering.
Daarnaast heeft Bever een ‘goedgevulde gereedschap-
kar’, naast de PowerAll software maken wĳ ook gebruik van
de CRM App en de Werkbon App en hebben we het hele
ICT-beheer inclusief VOIP-telefonie bĳ Bever onderge-



bracht. Doordat alles onder één dak zit hebben we ook het
gemak van één aanspreekpunt.”

Afgelopen najaar (2021) heeft de overstap plaats-
gevonden en is de PowerAll software geïmplementeerd.
Terpstra: “Bever heeft hier een goed bedacht stappenplan
voor ontwikkeld, met aandacht voor het goed overnemen
van de data uit het oude systeem. Daarnaast was het prettig
en heeft het ons zeker geholpen dat de consultant (Bart de
Bruĳn) jarenlang gewerkt heeft bĳ een collega CNH-dealer.”

En hoe is – een half jaar na de start - de stand van zaken?
Terpstra: “We zĳn positief en blĳ met deze keuze, de monteurs
werken nu digitaal en in het magazĳn en op de administratie
hebben we mooie verbeteringen geboekt. Het werkproces
kan op bepaalde vlakken nog beter, dat heeft ook met
onszelf te maken, veranderen kost tĳd en roept ook weerstand
op. Daarom is het zo belangrĳk om met elkaar in gesprek te
blĳven hoe het beter kan. Bĳ Bever voelen we ons gehoord en
we zien nieuwe ontwikkelingen met belangstelling
tegemoet”.

Loonbedrĳf Van Etten

Bergschenhoek – Loonbedrĳf van Etten (Links op de foto) is
met ± 110 mede-werkers en een machinepark met hon-
derden gemotoriseerde units één van de grootste loon-
bedrĳven in Nederland. Voor het beheer van dit machinepark
maakt Van Etten gebruik van de PowerAll software van Bever.
Jort, van Dĳk (werkplaatschef) leidt ons rond over het uit-
gebreide bedrĳfsterrein langs alle bedrĳfshallen waarin een

grote verscheidenheid aan materieel staat gestald. Alle
machines zĳn in het kenmerkende ‘Van Etten – rood’ gespoten.
Aan het einde van de middag komen diverse vrachtwagens met
oplegger en tractor-combinaties terug van hun karwei. Gerouti-
neerd worden machines afgeladen en netjes geparkeerd in één
van de bestemde hallen. Al het onder-houd en de reparaties van
het machinepark worden in eigen beheer uitgevoerd. “We
voeren het werk uit met 8 monteurs waarvan 2 servicemonteurs
op de weg. En er zou er nog best één bĳ mogen, met name voor
de kranen in het grondverzet kunnen we nog wel iemand
gebruiken.”

“Dankzĳ PowerAll
houden we overzicht
en dat geeft rust”
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“Voor het onderdelenbeheer importeren we artikel-
lĳsten van leveranciers direct in PowerAll. Hierdoor weten
we welke onderdelen we hebben gebruikt en waar deze
vandaan komen. Het magazĳnbeheer doen we met
elkaar en houden we nu eenvoudig.”

“Dankzĳ PowerAll houden we overzicht op het machine-
park en alle uitgevoerde werkzaamheden en dat geeft
naast het gemak ook rust”

Van der Linden Fruitteelt Machines
Van der Linden Tuintechniek

Dreumel - Van der Linden Fruitteelt Machines is een bedrĳf
dat zich richt op machines voor de fruitteelt. Ze zĳn impor-
teur van diverse grote merken en verkopen deze voorna-
melĳk in Nederland en België. Daarnaast verkopen zĳ ge-
bruikte machines in heel Europa en soms daarbuiten.
Naast de verkoop focussen zĳ zich ook op onderhoud en
reparaties van deze machines. Van der Linden Tuin-
techniek is een dochteronderneming van Van der Linden
Fruitteelt Machines en richten zich op de Tuin en Park
machines voor particulier en hovenier. Ook hierin richten
zĳ zich op de verkoop, reparatie en het onderhoud van
deze machines.

Richard van der Linden: ”Wĳ zĳn eind 2021 gestart met de
software van PowerAll om makkelĳker te kunnen werken
op het gebeid van werkorders, verkooporders, offertes,
facturering, CRM en om met een goed kassasysteem te
werken. Daarnaast was het doel om meer structuur en
duidelĳkheid binnen onze bedrĳven te krĳgen. Hierbĳ heeft
dit systeem zeker geholpen. Sinds wĳ met PowerAll werken
is het veel gemakkelĳker en sneller om offertes, werkorders
en facturen te maken. Daarnaast hebben wĳ een meer
structuur weten te realiseren binnen onze organisatie op
deze gebieden.”

We lopen verder over het terrein, want Jort wil ons ook
graag de tractoren laten zien. “Tractoren is vooral mĳn
ding”, zegt Jort, die binnen het team de tractorspecialist
is en een achtergrond heeft in de landbouwmechani-
satie. In de landbouwmechanisatie was ik het ook
gewend ommet de PowerAll software te werken voor het
machinebeheer en de daaraan gekoppelde onderhoud-
en reparatiehistorie. Bĳ Van Etten werd dit bĳgehouden op
papier en alleen voor speciale machines werd het e.e.a.
in Excel bĳgehouden. In overleg met de directie heb ik er
op aangestuurd om hier de PowerAll software voor te
gaan gebruiken in combinatie met de Werkbon App.
Inmiddels hebben we hier al het gemotoriseerde mate-
rieel (± 700 objecten) ingevoerd inclusief bouwjaar, serie-
nummer en kenteken.”

“Als een servicemonteur op locatie werkt aan een
machine, heeft hĳ de reparatiehistorie via de Werkbon
App direct bĳ de hand en voert hĳ nieuwe werkzaam-
heden gelĳk in. Ook keuringen worden via de Werkbon
App op een formulier ingevuld en in het digitale machine-
dossier opgeslagen. Het goed bĳhouden van alle onde-
rhoudswerkzaamheden per machine is belangrĳk, zegt
Jort. Bĳ een garantieaanvraag wordt hier door de fabri-
kant ook om gevraagd, heb je het dan niet op orde dan
loopt het al snel in de papieren.”
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Slimmer afdrukken
vanaf elke werkplek

Hoewel printen op papier steeds meer afneemt, blĳft
het voor veel bedrĳven nodig om te kunnen afdrukken.
Buiten het printen van labels, worden documenten
steeds minder geprint. Het is mogelĳk om PowerAll pa-
pierloos te gebruiken, maar er zullen voorlopig toch
nog documenten worden afgedrukt.

Printen is een vak apart. Er is namelĳk altĳd wel iets met
de printer! Microsoft komt bĳvoorbeeld met een bevei-
ligingsupdate en plotseling werken bepaalde printers
niet goed meer. Of omdat de printserver is vastgelo-
pen, blĳven documenten in de wachtrĳ staan. Printix
biedt daar oplossingen in, met Cloud-printing. Met
beheer en configuratie van printerdrivers via de cloud,
worden de werkplekken snel en bĳna zonder onderbre-
king voorzien van de nieuwste printerdrivers die op dat
moment nodig zĳn.

Als partner van Printix kan Bever elke (cloud)werkplek
verbinden met printers. Of het nu om een grote multi-
functionele printer op kantoor gaat, of de labelprinter
in het magazĳn; elke netwerkprinter is te integreren met
Printix. Met Printix kunnen medewerkers vanaf elke
locatie op elke printer binnen het bedrĳf printen. Ook
als deze printer op een andere bedrĳfslocatie staat.

Daarnaast biedt Printix de mogelĳkheid om documen-
ten via uw telefoon af te drukken. Documenten kunnen
bĳvoorbeeld vanaf een Windows apparaat naar de
printer worden verstuurd en vanaf de Printix APP met

een mobiel apparaat worden vrĳgegeven. Pas na het
vrĳgeven worden de documenten afgedrukt. Dit is bĳ-
voorbeeld handig met oog op de AVG, omdat gevoe-
lige informatie zo niet direct voor iedereen is in te zien.

Wilt u ook gebruikmaken van Printix?
Printix kost €1,99 per gebruiker per maand en stelt een
proeflicentie van 30 dagen beschikbaar om u kennis te
laten maken met de mogelĳkheden.

Van onze IT afdeling

• Veilig printen vanaf elke locatie, ook thuis
en onderweg

• Printen vanaf een smartphone
• Kostenbesparend
• Gebruiksvriendelĳke interface
• Printgedrag wordt inzichtelĳk
• Er is geen printserver meer nodig
• Een centraal managementsysteem voor alle
printers

• Integratie met Microsoft 365 en Azure AD
• Stabiliteit en continuïteit door vooraf
gedefinieerde printerdrivers

• Een nog betere support bĳ printproblemen

Neem vrĳblĳvend contact op met onze medewerkers om
ook uw werkplek te voorzien van stabiliteit en continuïteit.
De ICT-afdeling van Bever is elke dag op zoek naar de
beste technieken, waardoor u zorgeloos uw werk kunt uit-
voeren en PowerAll optimaal kan worden gebruikt.

Benieuwd geworden naar het
gebruik van Printix, of een van
onze andere diensten?

Medewerkers van de IT-afdeling zullen ook aanwezig zĳn
op de ATH beurs om u kennis te laten maken met onze
diensten en producten.
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