KLANTVERHAAL

Aerts Lighting
haalt het maximale
uit Unit4 Multivers

Aerts-lighting profileert zich als dé verlichtingsgroothandel van Nederland,
waar ook particulieren online bestellingen kunnen plaatsen. Professionals,
elektriciens, monteurs en installateurs kunnen terecht in de (online) groothandel
en particulieren op zoek naar een mooie lamp, een lichtrail, een moderne spot,
buitenverlichting e.d. vinden in de webwinkel waar ze naar op zoek zijn.

Familiebedrijf gaat
automatiseren
Aerts Lighting is een echt familiebedrijf. In
2004 werd de zaak overgenomen door
Jacqueline van de Ven-Aerts. Tot dat
moment werd de alleen de boekhouding
op de computer gedaan. Jacqueline koos
ervoor om de mogelijkheden van het Unit4
Multivers pakket beter te gaan benutten.
Unit4 Multivers werd primair aangeschaft
ten behoeve van de boekhouding.
Jacqueline wilde voortvarend van
start gaan met Unit4 Multivers om
zo administratieve en financiële
bedrijfsprocessen te stroomlijnen en te
automatiseren. In de oude situatie was
er sprake van veel papierwerk en dus
ook veel opslaan en nazoeken van
documenten. Het correct documenteren

van alle papieren was essentieel, omdat
dit gold als naslagwerk voor bijvoorbeeld
voorraadbeheersing en kortings- en
leveringsafspraken met klanten.

Wat kan ik eigenlijk met Unit4
Multivers?
Jacqueline vertelt: ‘De boekhouder kon
ons geen advies geven over hoe we
maximaal rendement zouden kunnen
halen uit het pakket. Je weet dat je een
goed en uitgebreid boekhoudpakket
in huis hebt. Het probleem is dat je niet
weet wat je er allemaal mee kan en wat je
allemaal kan automatiseren. Je weet dat
het kan, alleen niet hoe. Als je geen hulp
vraagt dan gebruik je maar een heel klein
gedeelte en dat is zonde. Toen hebben
we Bart Scheepens (accountmanager

OVER AERTS LIGHTING

• Aerts-lighting, dé verlichtings

groothandel van LED verlichting
tot spaarlampen

• Voor groothandel en particulier
• Hooggewaardeerde vakkennis
en jarenlange ervaring

In business for people.

HRT Business Professionals) uitgenodigd om met ons te kijken
naar onze processen en wensen.’ Samen met HRT Business
Professionals is een plan van aanpak opgesteld. Daaropvolgend
werd (en wordt) een gecertificeerd Unit-consultant van HRT
Business Professionals ingezet om de plannen te realiseren.
Jacqueline: ‘De consultant draagt zorg voor de inrichting van
functionaliteiten die we voorheen niet gebruikten, maar essentieel
zijn in ons bedrijfsproces. Daarnaast zetten wij de consultant
in voor support en advies. Inmiddels is het einde in zicht m.b.t.
optimalisering.’

Waarvan vind je zelf dat je zelf de beste stap?
Met name van het opslaan van documenten hebben wij veel
plezier. Een factuur bijvoorbeeld wordt fysiek automatisch
gekoppeld aan de debiteur, zodat we deze met een druk op de
knop kunnen oproepen. We gebruiken het pakket AutodocPro
om alle uitgaande documenten te koppelen aan Multivers. Bij de
facturatie gaat AutodocPro kijken of een klant de factuur via e-mail
of via de post wil hebben, AutodocPro draagt dan ook zorg voor
de correcte afhandeling van de mail of de print. Dit werkt echt
SUPER!

Hier gaan wij elke dag plezier van hebben!
Wat gaat dit Aerts Lighting opleveren? Jacqueline: ‘Hier gaan
wij elke dag plezier van hebben! Het geeft grip op de zaak. We
hoeven niets meer zelf uit te zoeken, want alle informatie halen
we uit Unit4 Multivers. Dit geeft rust, want ik weet zeker dat de
afspraken met klanten juist worden opgevolgd. Ook in geval
van ziekte of afwezigheid van collega´s, is alle informatie nog
beschikbaar. Daarnaast is de kans op fouten een flink stuk kleiner.’

Focus op waar we goed in zijn
Een ander voordeel dat Jacqueline aanhaalt is effectiviteit en
meer tijd voor corebusiness. Jacqueline legt uit: ‘Inmiddels werken
er 12 FTE bij Aerts Lighting. Door meer uit Unit4 Multivers te halen,
wordt enorme tijdwinst geboekt. Allerlei (onnodige) administratieve
rompslomp is niet meer nodig. Hierdoor kunnen wij ons focussen
op waar we goed in zijn: verlichting. Er komt 1,5 FTE (12,5% van
onze tijd) vrij die we gaan inzetten om meer klantbezoeken te
doen.’
Jacqueline heeft nog een laatste tip voor gebruikers van Unit4
Multivers: ‘Ik heb geleerd dat het belangrijk is om vooraf te
bedenken wat je wilt. Hoe kan ik tijdwinst boeken? Op basis
daarvan ga je een planning te maken. Ga gewoon eens het
gesprek aan met je leverancier.’

Wil je net als Jacqueline, eens vrijblijvend uw
bedrijfsprocessen onder de loep nemen en
bespreken waar je voordelen kunt behalen?
Vul dan het contactformulier in op
unit4multivers.nl. Wij nemen contact met je op
en wisselen graag met je van gedachten.

Over Unit4
Unit4 is een toonaangevende leverancier van gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Met een
jaaromzet van bijna 600 miljoen euro en meer dan 4.200 werknemers over de hele wereld levert Unit4 hoogwaardige ERP- en
bedrijfssoftware voor diverse branches. Duizenden organisaties uit diverse sectoren, waaronder professionele dienstverlening, publieke
dienstverlening, non-profit, onroerend goed, groothandel, financiële dienstverlening en onderwijs, profiteren van de oplossingen van
Unit4.
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