Referentverhaal

Rederij Seatrade
“Grote flexibiliteit in het koppelen met onze systemen”
De stand van de wereldeconomie heeft directe invloed
op logistiek dienstverleners. Zo ook op Seatrade
Groningen B.V., een rederij uit Groningen die voor
het overgrote deel koelschepen in management
heeft. Dit zijn schepen in volledig eigendom (BV/NV/
LTD), Commanditaire Vennootschappen (CV’s) of
externe scheepseigenaren. Deze schepen vervoeren
hoofdzakelijk bederfelijke goederen zoals bananen,
kiwi’s of andere fruitsoorten. Sinds kort verzorgt Seatrade
ook het management van 4 bunker supply tankers.
2011 en 2012 waren voor de scheepvaart moeilijke
jaren met lage tarieven, zo ook voor de schepen in
management bij Seatrade Groningen. Ruud Stuursma,
Manager Finance en Accounting van Seatrade geeft
aan dat momenteel de tarieven weer op een goed
niveau liggen en dat de toekomst er weer een stuk
positiever uitziet.
Seatrade Groningen, samen met zijn overige
vestigingen in Duitsland en Italië, heeft op dit moment
79 schepen in management. Zij zorgen hierbij voor het
volledige onderhoud van de schepen, naleving van
de kwaliteits- en klassenormen, leveren de volledige
bemanning, bemiddelen bij verzekeringen en bieden
juridische dienstverlening. Daarnaast heeft het een
wereldwijd netwerk van agenten en leveranciers.
Het bedrijf neemt een vooraanstaande positie in als
het gaat over het vervoer van gekoelde lading. Zo
verzorgt Seatrade het vervoer van het grootste deel
van alle bananen naar Europa (ongeveer 275 miljoen
dozen op jaarbasis).
Seatrade zet al vijftien jaar Unit4 Financials in voor de
juiste financiële stuurinformatie. Het financiële pakket
is gekoppeld aan het scheepvaartmanagement-,
personeels- en salarissysteem. Hierdoor loopt de
informatievoorziening goed en heeft de rederij actueel
inzicht in de activiteiten en de financiële stand van zaken.

Bevrachting

De bevrachting van de schepen/vennootschappen
wordt niet door Seatrade Groningen B.V. verzorgd,
maar door Seatrade Reefer Chartering N.V., die ook
de volledige administratie hiervan voor zijn rekening
neemt. De netto opbrengsten die overblijven, worden
overgemaakt naar iedere vennootschap.

Budgettering

Seatrade Groningen maakt jaarlijks een budget
voor ieder schip. Externe scheepseigenaren die zelf
de inkomsten afhandelen betalen maandelijks 1/12
van het goedgekeurde jaarbudget vooruit en dit
wordt dan maandelijks of per kwartaal verrekend.
Zo zijn de inkomsten en uitgaven voorspelbaar.
Sinds 1998 werkt Seatrade met Unit4 Financials
als financieel systeem. Daarvoor werkte de rederij
met een maatwerksysteem. Met het dreigende
‘millenniumprobleem’ voor de boeg wilde Seatrade
echter over op een standaardpakket. Uiteindelijk werd
Unit4 Financials gekozen vanwege de mogelijkheid
om de software eenvoudig te koppelen aan
andere systemen. Andere door Seatrade bekeken
standaardpakketten voor de financiële administratie
hadden op dat moment geen of zeer beperkte
koppelingsmogelijkheden en moeilijkheden met
de gewenste intercompany en mogelijkheden voor
gecomprimeerd betalen.

Vessel Information System

In het begin gebruikte Seatrade Unit4 Financials als
stand-alone pakket. Maar in de jaren die volgden is
Unit4 Financials gekoppeld aan een zelfontworpen
Vessel Information Systeem (VIS), en later ook aan de
externe salarissoftware en het personeelssysteem
Seacrew voor de zeevarenden. In het VIS zit de
complete onderhoudsadministratie van alle schepen.
De orders worden geautomatiseerd naar Unit4
Financials gestuurd en verwerkt. “De informatie
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uitwisseling tussen de verschillende pakketten en
Unit4 Financials loopt goed, terwijl het onderhoud
van de interfaces niet intensief is. Uiteindelijk hebben
wij daardoor wel alle relevante informatie in één
database zodat het opvragen van informatie vanuit
Unit4 Financials ons voorziet van alle gewenste
sturingsinformatie”.

Intercompany

Seatrade heeft naar eigen zeggen een financiële
administratie ‘die verschilt ten opzichte van andere
reders’. De schepen die bij Seatrade in beheer zijn,
hebben in boekhoudkundig opzicht één bankrekening
bij Seatrade. Bij de meeste rederijen heeft elk schip
een eigen bankrekening. De Groningse rederij
heeft hier uit het oogpunt van kostenbesparing voor
intercompany gekozen. De gehele administratie wordt
verzorgd vanuit Seatrade Groningen B.V. binnen Unit4
Financials.
Alle schepen worden in Unit4 Financials geregistreerd
en hier komen dan alle gelden binnen. “Als
bijvoorbeeld schip A iets ontvangt, krijgt schip A een
hogere vordering aan Seatrade. Als er iets betaald
wordt voor schip D, krijgt schip D een lagere rekening
courant met Seatrade. Elk schip heeft ook alleen
een rekening courant met Seatrade en dus niet een
vordering of schuld met andere rederijen of bedrijven.
Zo houd je zuivere geldstromen”, legt Stuursma
uit. “Unit4 Financials is een flexibel in te richten
applicatie, op functioneel niveau, en als zodanig
aangepast om hier mee om te gaan. De onderhoudsen verplichtingenadministratie vindt in het VIS plaats
en elke dag worden gegevens automatisch naar
Unit4 Financials verstuurd voor de boekhoudkundige
verwerking.”
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Webversie

Begin 2013 is Seatrade overgegaan op versie 12
van Unit4 Financials vanwege SEPA, de Europese
betaalstandaard die vanaf 1 februari 2014 verplicht is.
Ook is Seatrade overgestapt van de cliëntversie naar
de webversie. Stuursma: “We zien dat SaaS een grote
vlucht neemt dus daar anticiperen wij op. Daarnaast
willen we onze hardware (servers) gaan centraliseren
en deze, op termijn en binnen de mogelijkheden die
er zijn, buiten de deur zetten. De webversie van Unit4
Financials is hier op voorbereid.”

Opschonen

Het grootste voordeel van Unit4 Financials is
volgens Ruud Stuursma: “We kunnen er dankzij de
flexibiliteit alles mee. Als er morgen een groot aantal
bedrijven (schepen/vennootschappen, holdings)
bijkomen dan kunnen we heel snel schakelen door
de aanpassingen op functioneel niveau, in eigen
beheer door te voeren. Dat is naar mijn weten uniek
in Unit4 Financials. Met elk pakket kan je boekhouden
maar met Unit4 Financials kan je makkelijk bedrijven
toevoegen of verwijderen en de software koppelen
aan andere pakketten.”

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.

unit4.nl
Unit4 Business Software B.V.
Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht
Postbus 5005, 3502 JA Utrecht
T +31 88 247 17 77
E unit4bs@unit4.com

Copyright © Unit4 N.V. All rights reserved. The information contained in this document is intended for general information only, as it is summary in nature and subject to change.
Any third-party brand names and/or trademarks referenced are either registered or unregistered trademarks of their respective owners.

In business for people.

