Referentverhaal

Emons Group
Haalt mede dankzij Unit4 Financials voordeel uit veranderingen
Logistiek dienstverlener Emons Group is een
familiebedrijf dat al ruim 70 jaar bestaat. Al sinds
de start heeft het bedrijf een strategie die is gericht
op innovatie en nichemarkten. Emons verzorgt
het vervoer van glas, chemische en recycling
producten. Daarbij speelt innovatie een hoofdrol want
alleen daardoor kan je onderscheidend zijn in de
transportsector, stelt de Limburgse onderneming.
Zo heeft Emons 200 opleggers van het eigen
ontwikkelde 2WIN dubbellaad concept op de weg. Die
trailers kunnen 60% meer lading meenemen en stoten
40% minder CO2 uit dan reguliere opleggers. Bovendien
zorgen deze opleggers voor een afname van de filedruk
aangezien er minder van nodig zijn om de lading van A
naar B te brengen. Recent heeft Emons een glastrailer
ontwikkeld die 23% meer lading kan meenemen dan
iedere andere glasoplegger in Europa. Het voordeel
daarvan is lagere kosten voor de opdrachtgever.
“Emons is altijd op zoek naar innovaties om de kostprijs
omlaag te brengen. Want alleen zo kan je geld blijven
verdienen in de logistiek”, zegt CFO Sylvester van de
Logt bij Emons Group. “Wij groeien elk jaar in omzet die
nu zo’n honderd miljoen bedraagt op jaarbasis.” Emons
heeft het hoofdkantoor in het Limburgse Milsbeek en
vestigingen in België, Duitsland, Polen en Tsjechië.
Vanuit het hoofdkantoor vinden zowel de logistieke
werkzaamheden als de financiële administratie plaats,
evenals de R&D. Om de bedrijfsactiviteiten zo optimaal
mogelijk uit te voeren is ICT-ondersteuning cruciaal.
Emons staat naar eigen zeggen in de top van Europa als
het gaat om automatisering.

De behoefte

Het management wil alles weten wat er in de
onderneming gebeurt om zo direct bij te kunnen
sturen. Daarbij heeft het bedrijf de visie dat het werkt
met de beste software voor elk kritisch proces. Emons
Group heeft een transport management systeem

(TMS), plannings- en urensysteem, boordcomputers
en een financieel systeem in gebruik. Die staan met
elkaar in verbinding via interfaces. Van de Logt legt
uit hoe de communicatie tussen de verschillende
systemen werkt. “Debiteurgegevens en kredietlimieten
gaan van het financiële systeem naar het TMS.
Zo zijn klantgegevens bekend maar ook wat de
bestedingsruimte van de klant is. Vanuit TMS worden
orders geregistreerd en geprijsd. Die informatie gaat
naar de planningssoftware. Deze software bepaalt aan
de hand van de orderdata de juiste oplegger, trekker
en chauffeur. Die afstemming gebeurt tegen optimale
kosten want in de logistiek gaat het om zo efficiënt
mogelijk plannen. De planningssoftware stuurt de
opdracht naar de boordcomputer van de vrachtwagen.
De uren die de chauffeur maakt, worden geregistreerd
in de urenregistratie- en salarissoftware, en de output
gaat naar het financiële systeem voor verwerking in
de boekhouding. Het TMS vormt het hart van onze
onderneming maar dit kan niet kloppen zonder goed
financieel pakket, want het draait tenslotte allemaal om
geld.”

De oplossing

In 2004 heeft Emons gekozen voor de best-of-breed
oplossing Unit4 Financials als financieel systeem.
Doorslaggevende criteria voor deze keuze waren de
flexibiliteit in pakketinrichting en dat het snel inzetbaar
is in de landen waarin Emons actief is. Van de Logt:
“Acht jaar geleden hebben we voor Unit4 Financials
gekozen. De inrichting van Unit4 Financials is zo
flexibel dat we het pakket destijds precies toegespitst
hebben op onze organisatie. Van deze functionele
aanpasbaarheid hebben we al jarenlang profijt en
we hebben er honderd miljoen mee onder controle.”
We hebben behalve enkele softwareupgrades niets
aan de inrichting van Unit4 Financials hoeven te
veranderen, terwijl wij als organisatie wel een enorme
ontwikkeling hebben doorgemaakt.”
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In de afgelopen jaren is de ICT binnen Emons
ook veranderd en ook werkwijzen zijn gewijzigd.
Zo is er een nieuw planningspakket gekomen en
een nieuw urenpakket en ook de boordcomputer
verandert volgens Sylvester van de Logt continu.
Die losse pakketten staan via interfaces met elkaar
in verbinding. Daarnaast is er een koppeling tussen
het TMS en Unit4 Financials. De technologie van
interfaces wordt steeds geavanceerder. Unit4
Financials heeft de mogelijkheid tot XML en Web
Services interfaces, maar onze andere pakketten
ondersteunen nog geen XML. Is dit straks wel
mogelijk dan wordt het beheer van interfaces nog
verder vereenvoudigd. Dan ben je maximaal flexibel.”
In 2012 is er een document management systeem
in gebruik genomen, dat volgens Van de Logt
snel en eenvoudig aan Unit4 Financials was te
koppelen. “Voorheen moesten we alle facturen in
Unit4 Financials invoeren en dat is niet meer nodig.
Het document management systeem herkent de
leverancier van de factuur, zet deze op de juiste
plaats in Unit4 Financials en na fiattering gaat het
betaalproces lopen. Er komen geen handmatige
handelingen meer bij kijken.”

De voordelen

Emons Group heeft volledige controle over de
onderneming dankzij de fijnmazige ICT. “Ik kan nu
bijvoorbeeld zien welke chauffeur er te hard remt of
te hard optrekt”, illustreert Van de Logt. “Chauffeurs
krijgen een score voor hun rijgedrag dat regelmatig
met hen wordt besproken. We willen zo efficiënt
mogelijk werken en ICT is hierin cruciaal.”
De boekhoudafdeling van heel de Emons Group
bestaat door de verregaande automatisering
nog uit slechts 3 FTE, in 2004 was dit nog 15. Die
personeelsvermindering is via natuurlijk verloop
gegaan, benadrukt Van de Logt. “Wij zijn in die acht
jaar gegroeid van 65 naar 100 miljoen euro omzet,
terwijl het aantal administratieve krachten is gedaald
van 15 naar 3 FTE. Dit is grotendeels te danken aan de
ICT en in het bijzonder aan Unit4 Financials.”
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De consolidatie met behulp van Unit4 Financials ervaart
Van de Logt als zeer eenvoudig. Dit komt doordat alle
systemen met elkaar in verbinding staan waardoor
de cijfers snel voorhanden zijn. Begin februari ligt de
jaarrekening van Emons al bij de accountant. “Of het
nu gaat om een maand-, kwartaal- of jaarafsluiting, wij
kunnen ze allemaal snel opleveren doordat we Unit4
Financials slim hebben ingericht! Met één druk op de
knop hebben we de juiste informatie op het scherm
voor accountants die ons controleren.” Het geheim:
Van de Logt heeft Unit4 Financials samen met Unit4
ingericht omdat hij zijn bedrijf door en door kent en
weet hoe de processen lopen.
ICT is strategisch voor het succes van Emons Group.
De implementatie van Unit4 Financials is destijds
succesvol verlopen door een gezamenlijke inzet van
Unit4 en de logistiek dienstverlener. “Unit4 heeft de
kennis van de software en wij de kennis van Emons.
Het is goed om van te voren over je processen na
te denken. Daarnaast is het simpel houden van de
inrichting een belangrijk gegeven wil je dergelijke
trajecten tot een succes brengen”, besluit Sylvester
van de Logt.

Over Unit4
Unit4 is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Met ruim
4.000 medewerkers wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen euro. Unit4
levert ERP, branchegerichte en best-in-class applicaties. Duizenden organisaties uit sectoren als zakelijke en
publieke dienstverlening, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en financiële dienstverlening werken met
business software van Unit4.
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