CASE STUDY

BLOMMAERT ALUMINIUM
CONSTRUCTIONS
Het Belgische bedrijf Blommaert Aluminium Constructions is marktleider op het gebied van
ontwerp en productie van scheepsluiken in aluminium. Het bedrijf, gevestigd in Wijnegem nabij
Antwerpen, heeft een breed scala aan oplossingen voor de binnenscheepvaart waaronder
schuifluiken, Friesche kapluiken en luikenwagens tot voor-, achter- en dakradarmasten en
stuurhuttrappen. Sinds 2006 is Blommaert flink gegroeid waardoor er behoefte was aan een
totaaloplossing voor de bedrijfsvoering. De keuze viel op Trimergo ERP.
Christophe Verhulst was destijds
productieverantwoordelijke bij Blommaert. Hij
herinnert zich de situatie van voor Trimergo nog goed.
“We werkten met diverse Excel-lijstjes en allerlei
verschillende programma’s voor bijvoorbeeld het
bijhouden van klantgegevens en de facturatie.” Teveel
verschillende lijstjes en programma’s, dat is natuurlijk
foutgevoelig. Verhulst beaamt dat. “Zeker als je net
als Blommaert behoorlijk groeit, neemt die kans alleen maar toe. Je wil niet graag dat er dingen
vergeten worden of dat informatie verloren gaat.”
Van serviceorder tot facturatie
Bij Blommaert ging men op zoek naar een passende oplossing voor het bedrijf. De eisen waren vrij
simpel. “Het moest allesomvattend zijn: van een opportuniteit tot verkoop tot facturatie. En van een
klein verkoopartikel tot een serviceorder. Alle informatie moest centraal beschikbaar zijn. Het moest
bovendien goed werken in een productieomgeving.”
Trimergo ERP meest geschikt
Na inventarisatie in het eigen netwerk, kwam Trimergo al snel als meest geschikte kandidaat uit de
bus. Verhulst: “Andere programma’s zijn gebaseerd op bedrijven die iets maken en het daarna
verkopen. Bij ons werkt het andersom; wij verkopen iets en daarna gaan we dat volledig op maat van
de klant maken. Niet veel systemen zijn daarop ingericht, Trimergo wel.”

Implementatie ERP
De ERP implementatie verliep soepel, aldus Verhulst, die vanuit Blommaert hiervoor
verantwoordelijk werd gesteld. Samen met een Trimergo-consultant, de boekhouder en de HRmanager ging hij aan de slag. “De begeleiding vanuit Trimergo was goed, dus het traject verliep
zonder grote problemen.” Tijdens de implementatie ging de bedrijfsvoering gewoon door natuurlijk.
“In het begin hebben we dus even dubbel gedraaid; op de oude, vertrouwde manier en ondertussen
ook met Trimergo, maar dat hebben we niet lang gedaan.”

“Andere programma’s zijn gebaseerd op bedrijven die iets maken en het
daarna verkopen. Bij ons werkt het andersom; wij verkopen iets en
daarna gaan we dat volledig op maat van de klant maken. Niet veel
systemen zijn daarop ingericht, Trimergo wel.”
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Valkuilen ERP
Bij Blommaert was dat kortstondig dubbel draaien
meegenomen in het ERP stappenplan. Toch waren er
ook valkuilen in het proces. “Trimergo is ontzettend
flexibel. De uitdaging is dan ook het inrichten van de
software. Het gevaar is dat je al snel teveel focus op
de details legt in plaats van op het pakket.” Verhulst
geeft een voorbeeld: “Ieder artikel werd ingevoerd tot
in het kleinste detail, terwijl het bestelproces nog niet
op orde was. De beste manier om dit aan te vliegen is van bovenaf beginnen; eerst de grote lijnen
uitstippelen en dan steeds verder verfijnen.”
Een ander probleem dat zich voordeed bleek het verschil in regelgeving omtrent facturatie in
Nederland en België. “Dat heeft te maken met de nummering van de facturen. Dat verliep in
Trimergo in eerste instantie niet goed. Inmiddels is dat gelukkig opgelost.”

Verbeteringen door ERP
Blommaert loopt inmiddels grotendeels op Trimergo.
“We zijn nu bezig om de laatste puntjes op de i te zetten;
de volledige koppeling van het bestelproces met het
voorraadbeheer moet nog geoptimaliseerd worden.”
Toch boekt Blommaert mede dankzij Trimergo goede
resultaten. “Het is zeer hanteerbaar en vanaf elke
werkplek toegankelijk. De hele papierwinkel die we
hiervoor hadden is enorm uitgedund. Alles is
gedigitaliseerd en centraal te raadplegen.”

Grip op processen
“We hebben een betere grip op alle processen. Trimergo is een centraal informatiepunt dat iedereen
binnen de organisatie te allen tijde kan raadplegen. Dat is echt een groot voordeel. Voorheen moest
er heel vaak in ons archief gezocht worden. Dat kostte tijd en af en toe moest je heel lang zoeken.”
Waardevolle inzichten
De kans op fouten wordt een stuk kleiner en ook informatie gaat niet langer verloren. Verhulst: “Je
kunt binnen Trimergo de historie van een project altijd opvolgen. Neem je contact op met een klant,
dan kun je heel gemakkelijk zien wat er allemaal al is uitgevoerd.”
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