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Innovatie

Wat was de laatste innovatie binnen uw bedrĳf?
Wellicht denkt u dan: innovatie…? Dat is toch
voor uitvinders…? Wĳ doen gewoon ons ding,
zoals we dat altĳd al hebben gedaan. Machines
verkopen en goede service leveren. Dat zorgt al
jaren voor tevreden klanten. Natuurlĳk is dat
goed om te horen!

Toch kan het best zo zĳn dat u doet aan
innovatie. Innovatie is namelĳk niet
noodzakelĳkerwĳs iets groots of compleet nieuws
uitvinden. Voor uw bedrĳf kan het verbetering zĳn
in een werkproces of verbetering aan een
product dat u maakt of levert. Het is nieuw voor
uw bedrĳf. Het is mooi als dat dan vanzelf gaat,
het is nog beter als u hier bewust mee bezig bent
en hierop aanstuurt. Waarom? Omdat stilstand
achteruitgang is. Uw team wil graag zien dat u
bewust bezig bent met verbeteringen. Ook in het
klein. Het wordt opgepikt en het geeft energie.
Iedereen wil immers graag bĳdragen aan
succes. En als er niks gebeurt, als de trein stil
staat, geeft dat geen voldaan gevoel. Juist dat is
in een tĳd van enorme schaarste aan bekwaam
personeel een must. Een team dat energie krĳgt
door het werk.

Hoe gaat die vernieuwing en verbetering dan?
Zeker niet altĳd vlot. Soms is het met vallen en
opstaan, maar juist dan is het belangrĳk dat
iedereen weet waar het voor gedaan wordt om
te zorgen dat je samen het einddoel bereikt.
Namelĳk die (kleine) innovatie, waar we dan
uiteindelĳk trots op zĳn.

Met de continue verbeteringen in de Powerall
software en diensten van Bever, maken we een
stukje innovatie in automatisering van uw
bedrĳfsprocessen mogelĳk. Zet u ook bewust een
volgende stap? Wĳ dragen graag ons steentje
bĳ.

Stephan Boeder

Van de directie
Welkom Even voorstellen..

Tamara Siebes (28)
Is sinds Juli bĳ Bever voor de PR, communicatie en
multimedia. Met een Bachelor of science op de
horizon in 2016 (en een diploma Fotografie en AV-
Design op zak) startte zĳ haar eigen bedrĳf als
beeldmaker in de outdoor sport. Hoewel dat mooie
momenten bracht, miste er gevoelsmatig altĳd iets.
Na het halen van het BSc in Communicatie &
Multimedia Design (en zes jaar ondernemerschap)
gooide zĳ het roer om en meerde aan bĳ Bever.

“Ik ben eigenlĳk een verbinder die altĳd heel
enthousiast wordt van het complete palet aan
commmunicatie, niet enkel beeldontwikkeling.
Binnen mĳn projecten voor Bever merk ik hoe
waardevol mĳn kennis is voor hen en hoe prettig een
vaste routine is voor mĳ. Bĳ Bever krĳg ik de kans alles
in te zetten wat ik kan en weet, maar heb ik ook
prettige steun. Daarmee is Bever een warm en
openhartig team waarbinnen ik mĳ meteen goed
voelde.

Waar het stil lĳkt, gebeurt veel achter de schermen.
Wellicht is de verandering van de Bulletin-opmaak in
het oog gesprongen, of hebben jullie mĳn resultaten
als designer op de Open dagen ervaren... Er staat
nog veel meer moois te wachten en ik kan niet
wachten jullie als klant daarmee te ontmoeten en te
mogen verrassen.

Iets persoonlĳks over mĳzelf? Ik leef voor de klim- en
bergsport, maar op vrĳe dagen struin ik ook over de
Veluwe met mĳn paard of klus ik samen met mĳn
vriend aan een mooi huisje.”

Bĳ de helpdesk van Bever werken mensen die onder-
steuning kunnen geven bĳ vragen over het gebruik van
PowerAll. In heel veel gevallen kan een probleem of
vraag op afstand opgelost of beantwoord worden.

De Powerall support wordt dagelĳks door een team van
vier goed opgeleide medewerkers uitgevoerd. Een
kernteam van twee vaste medewerkers (Gĳsbert
Hopman, Peter Rhĳnsburger) aangevuld met een aantal
wisselende software consultants met de nodige
praktĳkkennis. Naast deze praktĳkkennis is er ook veel
boekhoudkundige kennis, alsook kennis van relevante
wet- en regelgeving aanwezig. Opmomenten van drukte
kan het aantal medewerkers opgeschaald worden en in
rustige periodes afgeschaald.

“Een belangrĳk deel van ons werk is het analyseren van
een vraag. Als iemand zegt “het werkt niet meer”, dan is
het onze taak om door het stellen van de juiste vragen het
daadwerkelĳke probleem te achterhalen. Goede com-
municatie is een van de grootste uitdagingen. Een klant
die naar tevredenheid geholpen is, dat is onze grootste
stimulans!”

(Gĳsbert Hopman, Senior helpdeskmedewerker)

Via verschillende kanalen kan er een ondersteunings-
verzoek gedaan worden. Telefonisch is mogelĳk, maar
ook via de e-mail (helpdesk@beversoftware.nl) of middels
een support verzoek op onze website. Alle verschillende
vormen komen samen in één systeem, waaruit de uitein-
delĳke beantwoording van het verzoek ook plaatsvindt.
Uit dit systeem kan veel informatie gehaald worden, van
vragen of problemen die het meest voorkomen tot de
doorlooptĳd van meldingen. Dit levert veel nuttige infor-
matie op waarmee de dienstverlening van Bever verder
verbetert kan worden.

Ook is er naast het directe contact met een medewerker
een uitgebreide helpfunctie (F1) in Powerall beschikbaar
waarin veel gebruikersvragen beantwoordt worden.
Deze helpfunctie wordt continue bĳgewerkt en
geactualiseerd.

Naast de Powerall consultants zĳn er dagelĳks ook
medewerkers beschikbaar die ondersteuning kunnen
bieden op het gebied van hardware en ICT. De nauwe
samenwerking tussen de Powerall en de ICT support
levert door deze korte lĳnen efficiency op.

Negen maanden oorlog in Oekraïne en de partĳen zitten
muurvast. Wat tactische terugtrekkingen en wat opruk-
kende troepen, maar netto-netto verandert er weinig.
Geen van de partĳen is (tot op heden) in staat om de tac-
tieken om te zetten in terreinwinsten. Hulp in de vorm van
wapen leveranties, opleidingen of sancties tegen Rusland
brengt daar geen verandering in. Alle sancties tegen Rus-
land schaden de Russische economie geweldig maar ze
zĳn niet in staat om de Russische oorlogsmachine te
slopen of te stoppen.

Tien maanden kabinet Rutte IV in Nederland en de
partĳen zitten muurvast. Op alle fronten. Of het nu gaat
over stikstof, inflatie, duurzaamheid, energie, asielaanvra-
gen, de wolvenpopulatie of zwarte Piet. Een staakt-het-
vuren is ver te zoeken. Partĳen zĳn het structureel oneens
en er worden geen moedige en verstandige besluiten
genomen. Keer op keer wordt de regering teruggefloten
door de Hoge Raad en moeten er schadevergoedingen
betaald of excuses gemaakt worden. In deze tĳd van
verschillende crisis is er behoefte aan leiderschap.

Een goede leider biedt perspectief en een goed verhaal.
Geeft het goede voorbeeld en een wĳ-gevoel. Een
goede leider gaat niet mee met de waan van de dag
maar heeft zĳn of haar blik vast gericht op het lange-
termĳnperspectief. Daarom zou ik willen pleiten voor een
zakenkabinet. De definitie van een zakenkabinet is dat
het een kabinet is bestaande uit gespecialiseerde mini-
sters, zonder een binding met politieke partĳen maar met
vakkennis en bewezen expertise. Het is toch eigenlĳk te
gek voor woorden dat bĳvoorbeeld minister Stef Blok
achtereenvolgens minister van Wonen, Justitie, Buiten-
landse zaken en Economische zaken geweest is?

Als ondernemer is er wel van te leren. Voornamelĳk hoe
het niet moet. Specialisatie wordt door klanten op prĳs
gesteld. Goed leiderschap is onontbeerlĳk bĳ het sturen
van een bedrĳf. Als ondernemer is het in elk geval niet zo
dat er een zittingstermĳn is van maximaal vier jaar en dat
je dan herkozen zou kunnen worden. Ik zou willen zeggen:
Zorg ervoor dat je iedere dag wordt herkozen door je
klanten. Daarom is het zo belangrĳk om iedere dag
expertise en leiderschap te tonen.

Johan Klaasse

Helpdesk ColumnJacco Roelofsen (49)

Is sinds 12 september als software-consultant aan de
slag. Hĳ heeft vanuit een administratieve
achtergrond veel jaren bĳ een Bever-klant-van-het-
eerste-uur gewerkt en is daar altĳd verantwoordelĳk
geweest voor het zo breed en effectief mogelĳk
inzetten van I-NOVA (voor de mensen met een
langere Bever-historie) en Powerall. Met zĳn kennis
over het optimaliseren van bedrĳfsprocessen,
ondersteund door de vele mogelĳkheden van
PowerAll, hoopt hĳ nu bĳ te dragen aan ‘een stap
vooruit’ voor de Bever-klanten.

Jacco zegt: “De enorme veelzĳdigheid aan
bedrĳven, de variatie aan ondernemers en hoe elk
bewust eigen keuzes maakt in gebruik van (delen
van) het palet aan functionaliteiten uit Powerall
boeit me enorm. De Bever-familie is een warme club
mensen met hart voor de zaak die samen mooie
dingen proberen te doen voor de klanten. Dat had ik
als klant al gemerkt en dat gevoel ik dubbel en dwars
bevestigd nu ik er als collega onderdeel van mag
uitmaken. #krĳgikgeenspĳtvan.

Op aanraden van mĳn vrouw nog even wat
persoonlĳke-info. Ik ben getrouwd en ik heb vier kids
in de leeftĳd tussen 17 en 24 (waarvan de eersten
inmiddels uit-gevlogen zĳn).”

Daarom de
Bever helpdesk Muurvast



Bĳ de keuze voor een ander softwarepakket ga je niet
over één nacht ĳs. Behalve het maken van de keuze
welke software de bedrĳfsprocessen het best
ondersteunen, is ook de implementatie een heel
belangrĳk onderdeel. Vergelĳk het met een Formule 1
race waar training, kwalificatie en de race doorlopen
moeten worden. Zo is het ook bĳ een software
implementatie. Ook daar moeten een aantal belangrĳke
stappen doorlopen worden om samen de race te
winnen! Auto, coureur, circuit, weersomstandigheden en
regelementen. Alles moet samenwerken voor maximale
grip en snelheid. In dit artikel nemen we je mee in de
stappen van een implementatietraject.

Planning
Als eenmaal de keuze is gemaakt om met Powerall te
gaan werken, wordt er een traject opgestart om dit in
goede banen te leiden. Planning is daarbĳ essentieel,
zodat op tĳd kan worden gestart met het treffen van
voorbereidingen. Zoals o.a. het reserveren van tĳd voor
de betrokken medewerkers en het aanpassen of
vernieuwen van de ICT-apparatuur. (Dick Modderkolk,
planner): “In overleg met de klant werk ik een voorstel uit
voor de start van de implementatie, het benodigde
aantal bezoeken en de livegang datum. Op basis van de
benodigde ervaring en specialisatie wordt een
consultant aan het project gekoppeld en eventueel een
conversiespecialist als er gegevens worden
overgenomen uit het huidige pakket.”

Data conversie
In veel gevallen is het mogelĳk opgebouwde gegevens
uit het oude systeem mee te nemen naar Powerall. De
mogelĳkheid van data conversie komt altĳd wel ter sprake
tĳdens het verkoopgesprek. In de afgelopen jaren heeft
Bever steeds meer ervaring opgedaan met conversies
vanuit een heel aantal softwarepakketten. “We hebben
een methode ontwikkeld waarmee het relatief
eenvoudig en betaalbaar is om stamgegevens, factuur-
en financiële historie te converteren naar Powerall.“

(Jan Simonse, conversiespecialist)

De conversiespecialist zit helemaal vooraan in het
implementatietraject, dit start met het ophalen van de
data uit het huidige softwarepakket en het maken van
een proefconversie. Een belangrĳk deel van de inrichting
wordt hierdoor al gedaan, dat vormt een goede basis
voor de verdere inrichting en implementatie van
Powerall. Een ander voordeel is dat belangrĳke stamdata
van relaties, artikelen en machines worden
overgenomen. Daarmee wordt tĳdrovend invoerwerk
voorkomen. Last but not least worden ook de
verkoopfactuur- en financiële historie inclusief de huidige
open posten mee overgezet. Dit maakt een data
conversie compleet en maakt het ook mogelĳk om op elk
gewenst moment in het jaar over te stappen.
Medewerkers ervaren dit als prettig, ze hoeven niet meer
in het oude systeem te kĳken. De instructie kan hierdoor
effectief worden gegeven, want de uitleg blĳft direct
hangen vanwege de herkenning.

Implementatie
Als de proefconversie is uitgevoerd kan de implementatie
van de Powerall software bĳ de klant worden opgestart.
De installatie vindt plaats en het implementatieplan wordt
besproken. Het implementatieplan bevat het overzicht in
welke volgorde de Powerall modules worden ingericht en
wanneer de training en de livegang gaan plaatsvinden.
Hierbĳ wordt zoveel mogelĳk rekening gehouden met wat
haalbaar is voor de betrokken medewerkers. Als er door
drukte of personeelstekort weinig tĳd beschikbaar is om te
trainen, kan er ook gekozen worden om eerst de focus te
leggen op ‘doen wat je nu ook al doet’ en dat dan na de
livegang stapsgewĳs verdere vernieuwingen worden
doorgevoerd.

“Bĳ een implementatie zĳn vaak meerdere personen
betrokken, goede afstemming met elkaar is daarom erg
belangrĳk, zodat iedereen weet wat er van hem/haar
verwacht wordt en wat de actuele status is. In de praktĳk
kan dat best een uitdaging zĳn doordat agenda’s nou
eenmaal niet altĳd op elkaar aansluiten. Mede hierom zĳn
we een aantal jaren geleden gestart met het gebruik van
Monday. Monday is een online platform dat
ondersteuning biedt op het gebied van planning en
communicatie. Alle betrokken personen (klant,
consultant, planner, conversiespecialist) kunnen hierop
inloggen en krĳgen zo direct inzicht in de planning en
status van het traject. Hierbĳ is het ook mogelĳk elkaar
vragen te stellen of bepaalde taken te agenderen.”

(Daan v.d. Linden, Consultant)

Training
Naarmate de inrichting grotendeels is uitgevoerd en de
livegang datum nadert, vinden de trainingen plaats. Dit
gebeurt afhankelĳk van de functie klassikaal of
individueel. Sommige trainingen vinden in overleg buiten
de kantooruren plaats, bĳvoorbeeld voor de
servicemonteurs. Tĳdens het trainen wordt de nieuwe
werkwĳze uitgelegd en kan er in de proefadministratie
met de eigen gegevens worden geoefend. Leden van
de Metaalunie kunnen hun medewerkers voor deze
trainingen ook opgeven bĳ het OOM, de kosten van deze
trainingen worden dan deels vergoed.

Livegang
Op de dag van livegang vindt de werkelĳke overstap
plaats, de meest recente gegevens zĳn een dag eerder
vanuit het oude pakket geconverteerd. Nadat controles
m.b.t. de aansluiting zĳn uitgevoerd en goedgekeurd kan
er voor het eerst echt gewerkt worden in de Powerall
software. Tĳdens deze dag en vaak meerdere dagen
daarna, is de consultant aanwezig om direct gewenste
begeleiding te bieden waar dat nodig is.

Fine-tuning
Na de livegang is het vaak gewenst om diverse processen
verder te fine tunen. Ook nieuw beschikbare
functionaliteiten kunnen dan worden ingericht en in
gebruik worden genomen. Als klant bepaal je hierin zelf
het tempo en houd je zodoende grip op het proces.
Bedrĳven onderkennen het belang van automatisering
steeds meer en zĳn bereid om continu te investeren in
training van medewerkers en het toepassen van
vernieuwingen op dit gebied.

Klantervaring
“Gezien eerdere ervaringen met een software overstap
maakten we ons voorafgaand aan de implementatie
van Powerall best wel zorgen of het allemaal wel goed
zou komen. Je hebt toch altĳd een soort van natuurlĳke
angst dat de investering die je doet uiteindelĳk tegenvalt.
Deze angst was met betrekking tot Powerall eigenlĳk niet
rationeel, aangezien er genoeg collega-bedrĳven zĳn die
er naar tevredenheid mee werken.

Achteraf kĳken we terug op een soepel verlopen traject.
De duidelĳke planning en communicatie was prettig.
Hierdoor wisten we wat we op welk moment konden
verwachten. De consultant zette ons ook echt aan om te
oefenen, hierdoor waren we er klaar voor tĳdens de
Livegang. De livegang zelf hebben we als best spannend
ervaren, op een positieve manier. Je gaat dan toch echt
uit de startblokken. Tĳdens de livegang was de deur voor
de klant op slot. Bewust om zo met het hele team volledig
gefocust te kunnen zĳn op een goede start.”

(Jan Hofstede, Hofstede Bos & Tuin)
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Implementatie in de
praktĳk
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Powerall ontwikkelingen
Nieuwe functionaliteit
Powerall ontwikkelingen

Na heel wat jaren is het tĳd om net voor de winter
Powerall in een nieuwe jas te steken. Met de
aankomende versie 3.0 zal er voor de gebruiker een
geheel vernieuwd scherm te zien zĳn, waar veel zaken er
anders uitzien. Dit betreft niet alleen de kleuren, maar
zoals te zien is heeft het Powerall logo ook een
aanpassing ondergaan. Daarnaast is met het oog op de
toekomst de naam ook aangepast naar Powerall
Connect. Een verwĳzing naar de vele al aanwezige
functionaliteiten die verbinden met de buitenwereld. Te
denken valt hier aan de al reeds aanwezige leveranciers-

integraties voor bestellingen en het bĳhouden van de
prĳzen via catalogi, een Werkbon app, Verkoop app
enzovoort. In de nabĳe toekomst zullen er diverse extra
connecties opgeleverd gaan worden. Al met al blĳft de
Powerall wereld in beweging.

Naast aanpassing van het kleurschema en het logo is de
indeling van het menu stevig aangepast. De huidige
menu indeling is in grote lĳnen gelĳk aan hoe Powerall en
de voorganger I-Nova ooit zĳn opgezet. Echter door de
jaren heen zĳn de menu-opties door de voortgaande

ontwikkeling steeds verder uitgebreid. In de nieuwe opzet
is ervoor gekozen de menu’s te groeperen op een
hoofdstructuur. Als voorbeeld zĳn de menu’s Financieel,
Debiteuren en Crediteuren nu samengevoegd onder de
noemer Financieel. Binnen de groep Artikelen zit nu alles
wat met artikelen te maken heeft. Het zoeken naar een
specifiek programma onderdeel gaat nu intuïtiever.

Wel is er nog de mogelĳkheid gebleven om te kunnen
overschakelen naar het oude menu.

Powerall Connect 3.0 functionaliteit

Één van de toevoegingen in dit nieuwe menu is de
zoekfunctie die overall in de menuschermen gebruikt kan
worden. Deze zoekfunctie is erg uitgebreid. Er kan
gezocht worden op programma naam, programma
code en zelfs op de oude menupaden voor de mensen
die daar nog aan gewend zĳn. In deze nieuwe opzet
hoeft de gebruiker niets “kwĳt” te zĳn en kan eenvoudig
het gewenste programma gevonden worden.

Als het programma gekozen is zal de bestaande en
bekende indeling weer gewoon zichtbaar zĳn. In de
programma schermen is er aan de indeling niets
veranderd. Alleen de huisstĳl qua kleuren en logo geeft
daar een ander beeld.

De grootste verandering in het menu is de toevoeging
van de optie favorieten. Iedereen weet dat maar een
klein deel van de programma’s veel gebruikt worden.

Elke gebruiker kan nu voor zichzelf een favorieten menu
samenstellen met de door hen gewenste programma’s
en programma onderdelen. Dit kan makkelĳk via een
muisklik. Bĳ het opstarten van Powerall zal dit favorieten-
menu altĳd direct getoond worden om zo uit een naar
eigen inzicht ingericht menu te kunnen kiezen.

Laat u verrassen met de update naar 3.0 als het zover is.

“De grootse verandering in
het menu is de toevoeging
van de optie favorieten.
Iedereen weet dat maar
een klein deel van de
programma’s veel
gebruikt worden.”
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Recente leveringen

Transportbedrĳf A. Huisman & Zn.
Transportbedrĳf A. Huisman & Zn. in Ochten bestaat sinds
1969. De allereerste werkzaamheden waren melkbussen
laden bĳ de boer. Daarna kwam de melktankwagen en
sindsdien is het transportbedrĳf uitgebreid tot zestien werk-
nemers.

Naast het transport is in 2006 gestart met de Truck- en
Trailerservice. Behalve het onderhoud en reparatie van
eigen trucks en trailers wordt ook onderhoud uitgevoerd
voor derden. Per jaar worden circa 300 APK-1 keuringen
uitgevoerd. Tevens kan de klant ook bĳ Huisman terecht
voor het ĳken van de tachograaf inclusief de Smart
Tacho. Bĳ het onderdeel Truck- en Trailerservice werken
zes goed geschoolde medewerkers, allen in bezit van
APK-1 en Tachograaf bevoegdheid.

De werkzaamheden voor derden groeiden al snel en het
bĳhouden van alle reparaties en de gebruikte
onderdelen bleek met het oude systeem niet goed te
werken. Carel Huisman: “In het voorjaar van 2022
verhuisde de Truck- en Trailerservice naar een nieuw pand
in Ochten en zĳn we gestart met de Powerall software om
eenvoudiger de werkorders aan te kunnen maken en een
overzichtelĳk systeem voor de onderhoudshistorie te
hebben. Ook de facturatie van beide ondernemingen
loopt via Powerall, dit tot volle tevredenheid.

Onze medewerkers kregen goede uitleg op locatie bĳ de
start met Powerall en voor eventuele vragen kunnen we
altĳd terecht bĳ de Helpdesk van Bever waar we snel
worden geholpen.

De overstap naar Powerall was een goede beslissing. Het
maken van offertes, werkorders en facturen is voor ons
veel gemakkelĳker geworden, zowel voor onze Truck- en
Trailerservice als voor ons Transportbedrĳf.”

LMB Megens
Het familiebedrĳf, Landbouwmechanisatiebedrĳf Megens
te Sint-Michielsgestel, bestaat inmiddels meer dan 60 jaar
en is in 2021 overgenomen door de derde generatie.
Hierbĳ zĳn de nodige moderniseringen doorgevoerd,
waaronder in 2022 de Powerall software.

Aangezien het een compact familiebedrĳf betreft, is
efficiëntie belangrĳk. Zo veel mogelĳk wordt de tĳd
besteed aan de kernactiviteiten: service en reparatie,
verkoop van landbouwmachines en tractoren. Carlĳn
Megens vult aan:

“Daarbĳ is het ook van belang dat prĳslĳsten van
producten en magazĳnvoorraden altĳd up-to-date zĳn.
Powerall biedt ons de mogelĳkheid om in de werkplaats
direct digitale orders en werkbonnen te maken tĳdens de
reparaties. Dit levert ons efficiëntie en accuratie op in het
order en facturatieproces.

Bever Automatisering heeft ons goed ondersteund bĳ de
implementatie. Het in gebruik nemen ging heel soepel,
omdat de reeds bestaande gegevens geïmporteerd
konden worden en de software erg intuïtief is in gebruik.
Ook het bieden van hulp op afstand op het moment dat
er vragen zĳn is prettig.”

Cornelissen Beheer B.V.
Tĳdbesparing en gegevens zoveel mogelĳk in één
programma dat was het streven.

Na overname van het ouderlĳke bedrĳf hebben broer en
zus (André en Sandra) in 2009 de bedrĳven Cornelissen
Vorkheftrucks B.V., Cornelissen Pothandling B.V. en
Cornelissen Beheer B.V. opgericht. De automatisering qua
boekhouding wordt al sinds 1994 gedaan met een ander
programma. Daar omheen werd gebruik gemaakt van
Word en Excel voor o.a. het digitaal bĳhouden en maken
van handleidingen, offertes, voorraadlĳsten, calculaties
en overige documenten. Los hiervan vond het
onderdelenbeheer plaats in een Acces database. Vanuit
de werkplaats werden de geschreven werkplaatsbonnen
op de administratie omgezet naar pakbonnen. Voor de
eigen machines werd een onderhoudsklapper gebruikt
met diverse documenten.

Sandra: “Op veel vlakken dus veel handmatige
processen, die digitaal in verschillende programma’s
werden opgeslagen. Met de Powerall software is
inmiddels het meeste geïntegreerd. In de werkplaats
werken de monteurs en metaalbewerker met de
Werkbon App op tablets. Dat was in het begin wel
wennen, zowel voor hen als ook voor de administratie. We
zĳn ook trots op onze medewerkers, het vergt toch een
hele omslag van papier naar digitaal.”

Wat werkverdeling betreft houdt Sandra voornamelĳk de
processen in de gaten. Van servicemelding naar
werkorder, factuur, inkoop, betalingen en verhuur-
machines. André zorgt voor planning en inkoop
onderdelen.

Sandra: “De besparing in tĳd zit hem voor ons in meerdere
dingen. De module voor het onderdelenbeheer is
gekoppeld met diverse van onze leveranciers, zodat
handmatig werk heel wat minder is geworden. De
inkoopfacturen betalen, de bankboekingen. Of iets
terugzoeken van een klant/machine, het gaat allemaal
eenvoudiger en vooral sneller.
De tekst meteen bĳ een onderdeel in de Duitse taal erbĳ
zetten is ook een handige functie. Het komt bĳ ons veel

voor en het is een service naar onze klanten. Dit werd
eerst ook handmatig getypt op de factuur. We hebben
onze klanten daar eigenlĳk een beetje mee verwend,
maar we zien dit als een stuk service wat nu heel
gemakkelĳk per onderdeel ingevoerd kan worden. Op
termĳn willen we Powerall nog uit gaan breiden met een
voorraadbeheer.”

Kemp Mechanisatie
“In 2008 heb ik mĳn baan als vaste medewerker bĳ een
mechanisatiebedrĳf opgezegd om als ZZP-er te beginnen
onder de naam Kemp Mechanisatie. Al snel had ik
verschillende werkplaats werkzaamheden op locatie,
waardoor ik een hal ben gaan huren in Odĳk. In 2019 kon
ik een nieuwbouw hal realiseren in Cothen welke ik in 2020
in gebruik heb genomen.”

(Evert Kemp, Kamp Mechanisatie)

De werkzaamheden concentreren zich voornamelĳk op
verkoop, onderhoud en reparatie aan landbouw-,
fruiteelt en grondverzet in en rondom omgeving Cothen.
Inmiddels is Kemp Mechanisatvie dealer van o.a. Yanmar
bouwmachines, Ammann Verdichtingsmachines en
Claas.

Sinds 2021 is Kemp overgestapt naar de Powerall software
als boekhoudprogramma. Evert: “Na wat opstart
uitdagingen, met name omdat het programma zoveel
mogelĳkheden biedt, hadden we het snel onder controle.
Wat een veelzĳdigheid aan opties, het heeft ons positief
verrast!”

De vernieuwde werkwĳze biedt Kemp de mogelĳkheid
verschillende items binnen no-time terug te vinden. Ook
de werkbonnen worden als erg prettig ervaren.

Evert: “Het maakt het velen malen efficiënter om de
boekhouding op orde te houden. Ook met het oog op
dat we een groeiend bedrĳf zĳn, gaat Powerall het voor
ons veel gemakkelĳker maken.”



Bever Automatisering is een softwarebedrĳf. Om met
software te kunnen werken is ICT nodig. ICT staat voor
Informatie- en Communicatietechnologie, technologie
om (digitaal) te kunnen werken. Deze technologie is niet
meer weg te denken vandaag de dag. In vier kernpunten
legt Bever graag uit wat zĳ kunnen betekenen op het
gebied van ICT.

Expertise onder één dak
Uw (Powerall) werkplek, onze zorg: dat is de slogan van
de ICT afdeling van Bever. Een magazĳnman moet als
voorbeeld probleemloos artikelen kunnen bestellen,
zonder zich zorgen temaken over de apparatuur of veilig-
heid van de werkplek. Als een medewerker elke dag
gemiddeld twintig minuten per dag moet wachten op de
computer, hoeveel minuten zĳn dat per week? En per
maand?

Bever levert, naast Powerall software en apps ook
hardware, ICT- en clouddiensten, telefonie- en mobiele
abonnementen en internetverbindingen om de klant te
ontzorgen.

Medewerkers van de ICT afdeling zĳn continu op zoek
naar de beste en veiligste software en hardware om
klanten te voorzien van een veilige en stabiele werkplek.
Daarnaast volgen medewerkers regelmatig trainingen
om kennis te nemen van actuele ontwikkelingen en
dreigingen binnen het ICT-landschap.

Één servicedesk
Centraal aanspreekpunt voor meer gemak: één telefoon-
nummer, één e-mailadres, één helpdesk met twee teams
voor vragen over Powerall, apps, barcodering, ICT,
mobiel en telefonie. De helpdeskmedewerkers zitten in
één ruimte, ideaal om ‘even te sparren’ over een
bepaalde vraag zodat de beste oplossing kan worden
toegepast.

Een storing of probleem waarvan de oorzaak onduidelĳk
is of het vanuit Powerall of vanuit de onderliggende ICT
apparatuur komt, wordt opgelost door Bever zonder dat
de klant er tussen zit.

Daarnaast is Bever bezig met het opzetten van een ICT
servicedienst, zodat Bever in geval van een storing buiten
kantoortĳden te bereiken is.

Focus op veilig werken
Digitale veiligheid is verweven in het DNA van de ICT
afdeling van Bever. Het is geen optie of vraag, maar een
onderdeel van onze diensten. Iedereen begrĳpt dat het
heel belangrĳk is om indringers buiten de deur te houden,
vooral nu. We zetten immers ook sloten in onze deuren en
installeren een geavanceerd alarm- en camerasysteem
om producten te beschermen. Bever ICT zorgt voor
digitale veiligheid en beschermt en beveiligt daarmee de
(Powerall) gegevens van klanten.

Daarnaast is bewustwording van de dreigingen op het
gebied van Cybersecurity niet onbelangrĳk. Als een
medewerker weet hoe cybercriminelen te werk gaan,
wordt daar bewustwording gecreëerd en kunnen grote
problemen worden voorkomen. Bever begrĳpt ook dat dit
niet altĳd kan en zorgt daarom voor goede en krachtige
bescherming. Als een medewerker toch op een link klikt,
moet deze medewerker en de ICT omgeving
gewoonweg goed beveiligd zĳn tegen de gevolgen
daarvan.

Stabiele werkomgeving
Technische systemen kunnen zowel op component- als
systeemniveau redundant worden uitgevoerd. Dit houdt
in dat bepaalde onderdelen dubbel of nog vaker,
aanwezig zĳn, zodat het geheel goed blĳft functioneren
wanneer een onderdeel uitvalt. Door redundante oplos-
singen te bieden in combinatie met krachtige monitoring
en beveiliging is een stabiele werkplek vanzelfsprekend.

Pro-actief monitoren van apparatuur en diensten zorgt
ervoor dat problemen en uitval worden voorkomen en
dat de medewerkers hun werk kunnen blĳven uitvoeren.
Bever heeft kennis en tools in huis om continuïteit te
kunnen waarborgen.

Daarom ICT bĳ Bever
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“Bever levert naast Powerall software en
apps ook hardware, ICT- en cloud-diensten,
telefonie- en mobiele abonnementen en
internetverbindingen om de klant te
ontzorgen.”

Een terugblik op de Open dagen. Afgelopen september
organiseerde Bever voor de eerste keer de Bever Open
dagen. Veel klanten herinneren waarschĳnlĳk de Bever
Infodagen nog. Dagen waar het enthousiasme nooit
uitbleef en de wil om de nieuwe mogelĳkheden binnen
Bever te ervaren telkens weer opviel. Nu is hier met de
Bever Open dagen nieuw leven in geblazen. De
Infodagen zĳn terug van weggeweest. Op het juiste
moment, want met de opening van het nieuwe pand
voor de programmeurs en de nieuwe versie van Powerall
die binnenkort in werking gaat, is er ook veel nieuws te
bezichtigen en te bespreken.

Ook is dit een uitgelezen kans om de andere koppelingen
te presenteren en in gesprek te gaan met de consultants.
Met veertien workshops die via een looproute voorbĳ
kwamen heeft iedereen mogen ervaren wat Bever in huis
heeft. Om bĳ te dragen aan de ervaring heeft elk
toegewezen team consultants nagedacht over een
passende aankleding voor de stands, presentatie van de
programma’s en waren zĳzelf aanwezig om iedereen te
woord te staan.

“Wĳ stonden natuurlĳk in het midden op de looproute.
Waarbĳ, voor de rust en ruimte, twee routes te volgen
waren. Klanten die als eerste hier binnen wandelden
waren nog wat afwachtend en lieten alles op zich af
komen. Klanten die vanuit het nieuwe pand
binnenkwamen hadden al een big smile op hun gezicht
en waren al helemaal enthousiast.”

(William Huibers, Bever ICT)

Bever organiseerde de Open dagen met de gedachte
dat na twee jaar afstand en stilte door corona ook wel
eens geluid gemaakt mag worden. Binnen Bever gaat
het niet enkel om het regelen van de automatisering, ook
de verbinding met de klanten staat hoog in het vaandel.
Grote successen mogen dan best samen met de klanten
gevierd worden. Niet alleen heeft Bever het persoonlĳk
contact met de klant gemist, er was ook veel bĳ te praten
vanuit de klanten en deze enthousiasme was exact wat
nodig was.

Bezoekers voelden zich welkom en waren enthousiast om
deel te mogen nemen aan de verschillende workshops.
Door vragen te stellen aan de medewerkers van Bever
die bĳ de workshops aanwezig waren en zelf aan de slag
te gaan, kon laagdrempelig kennis gemaakt worden met
het gehele productaanbod.

En bĳ die vragen blĳft het niet, want nog regelmatig
komen medewerkers van Bever op locatie en ontvangen
daar mooie complimenten. Voor de klant een
geruststelling dat zĳ goed zitten, voor Bever een
bevestiging dat wat zĳ doen, goed wordt gedaan. Al met
al een mooie reden voor een terugblik.

“Ik vind het gewoon machtig mooi hoe je
alles hebt laten zien, dat er gewoon een
mooi bedrĳf staat. Dat doet toch goed te
weten dat je daar dan bĳ zit?”

“Wĳ zĳn er met een paar man
geweest, maar het was gewoon top,
goed geregeld,goed geïnformeerd.

Leuke dag gehad en
veel moois gezien.”

Nog meer terugblikervaring opdoen?
Scan de QR-code voor de aftermovie.

Een dag vol energie, automatisering
en vernieuwing. En 500 bezoekers
verspreid over twee dagen..



COMMUNICEERDIGITAALMETGRANITPARTSVIA POWERALL
PowerAll enGranit Partswerkenal vele jarensamenomervoortezorgendatdedagelijkse werkzaamhedenbinnen
uwbedrijf via koppelingenzoeenvoudigmogelijkverlopen.Ditheeftgeresulteerdtotdevolgendemogelijkheden
enkoppelingenomervoortezorgendatuvanuit Powerall zoeenvoudigmogelijkinkoopordersaankuntmaken.
Aansluitendkuntudigitaal destatushiervanvolgenenelektronischfactureren.

»EDIkoppelingen
»OCIkoppelingen
»Elektronischefacturatie
»Prijslijsten
»Deeplinkkoppelingen

Mochtumeerwillen wetenofdezekoppelingeningesteldwillen hebben?
Wij helpenugraag.

TIP VANGRANITPARTS
MELDUAANVOORDEGRUPRIJSLIJST DANBESCHIKTUOOKOVERDEINFORMATIEVANORIGINELE DELEN.
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Bedankt voor uw bezoek
aan onze Open dagen!


