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PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ 
EXACT CONSOLIDATION W 
CIĄGU TRZECH MIESIĘCY

Od ponad 60 lat VAPRO jest największym 
graczem na holenderskim rynku szkoleń 
pracowników przemysłowych. Firma 
zapewnia szkolenia techniczne i operacyjne 
specjalistom pracującym w wielu różnych 
sektorach. Wykorzystuje w tym celu 
kilkudziesięciu trenerów i instruktorów, 
należących do większej organizacji złożonej 
z około 120 specjalistów. Jako lider na 
holenderskim rynku, VAPRO zdołała 
pomyślnie rozszerzyć swoją działalność na 
skalę międzynarodową, otwierając oddziały 
m.in. w Belgii i Rumunii. 

TET Investments
VAPRO jest podmiotem zależnym większej 
organizacji: TET Investments. Do tej samej 
grupy należy także STOC, organizacja 
szkoleniowa dla specjalistów z sektora 
opieki zdrowotnej, oraz firma zajmująca się 
czasowym zatrudnianiem pracowników. 
W skład grupy TET wchodzi łącznie 10 
organizacji, posiadających własne unikalne 
cechy i charakter operacyjny, dla których 
konieczne było osiągnięcie konsolidacji 
i możliwości raportowania na skalę całej 
grupy.

„Przed odkryciem Exact Consolidation 
stosowaliśmy do tego celu MS Excel” 
— wyjaśnia Guido Willems, dyrektor 
finansowy TET Investments, pełniący tę 
funkcję od stycznia 2015 r. „Poprzednia 
metoda konsolidacji podmiotów 
zależnych pochłaniała znaczne ilości 
czasu. Ważniejsze było jednak to, że 
uzyskane liczby nie zawsze okazywały 
się w pełni zgodne z prawdą, a to już 
poważny problem. Analiza danych na 
potrzeby rozwoju firmy nie jest możliwa 
bez osiągnięcia absolutnej pewności co do 
rzeczywistego stanu działalności.”

"Nowa miotła"
Powyższe wyzwanie stanowiło dla 
Willemsa wystarczający powód do przejścia 
na specjalistyczne oprogramowanie 
konsolidacyjne. „Mówi się, że nowa 
miotła lepiej zamiata. No cóż, w naszym 
przypadku zdecydowanie nadszedł czas 
na jej zakup.” Jak podkreśla Willems, na 
znalezienie odpowiedniego rozwiązania 
nie było też zbyt wiele czasu. Nowe 
oprogramowanie musiało zacząć działać 

Firma VAPRO była pierwszym klientem korzystającym 

ze wspólnych rozwiązań Lucanet i Exact. Wdrożenie 

oprogramowania konsolidacyjnego odbyło się pod znaczną presją 

czasu — dyrektor finansowy Guido Willems wyjaśnia, w jaki 

sposób udało się osiągnąć sukces.  
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w ciągu 3 miesięcy, pozwalając na 
zamykanie każdego kolejnego kwartału, 
przeprowadzanie konsolidacji 
i raportowanie za pomocą narzędzi 
Lucanet. 

„W pierwszej kolejności zwróciliśmy się 
do kilku innych firm, aby sprawdzić, jak 
w ich przypadku wykorzystywane jest 
rozwiązanie Lucanet. To, co zobaczyliśmy, 
dało nam spore nadzieje na powodzenie.” 
Co więcej, zespół finansowy VAPRO już 
wtedy pracował z oprogramowaniem Exact. 
„Korzystaliśmy z rozwiązań Exact Synergy 
i Exact Globe. Omówiliśmy możliwości 
połączenia narzędzi konsolidacyjnych 
z tym właśnie oprogramowaniem tak, aby 
uzyskać w pełni zintegrowane rozwiązanie 
do zarządzania finansowego, oparte 
o Exact Globe. Szybko okazało się, że 
Exact Consolidation powered by Lucanet 
było właściwym wyborem.” — stwierdza 
Willems. 

Łatwe wdrożenie
Lucanet i Exact podjęły to wyzwanie 
i poinformowały, że są w stanie 
przygotować cały system w ciągu 3 
miesięcy. „Na początkowym etapie takie 
przedsięwzięcie wymaga znacznych 
wysiłków ze strony samej organizacji 
– wszystkie elementy trzeba należycie 
skonfigurować i zrozumieć. Z drugiej 
strony, płynnie musi także przebiegać 
współpraca z dostawcami oprogramowania, 
co w tym przypadku okazało się cennym 
atutem. Gdybyśmy mieli na to zadanie 
zaledwie miesiąc, pewnie i tak udałoby się 
je zrealizować.” 

Jedną z największych zalet nowego stanu 
rzeczy stanowi łatwość przekazywania 
zadań innym pracownikom. 
„Z oprogramowaniem Exact Consolidation 
pracują trzy osoby” — wyjaśnia Willems. 
„W przypadku urlopu jednej z nich 
(lub nieobecności z innego powodu) 
pozostałe mogą łatwo przejąć jej zadania 
i kontynuować pracę od miejsca jej 
przerwania. Poprzednio 
w każdym momencie dostępny był 
tylko jeden menedżer procesu — gdy 
ten był nieobecny, tempo pracy ulegało 
znacznemu spowolnieniu.”

Pulpit nawigacyjny
Willems planuje w jeszcze większym 
stopniu wykorzystać możliwości, jakie 
oferuje integracja Exact i Lucanet: „Chcemy 
uzupełnić funkcje konsolidacji 
i raportowania o możliwość prezentowania 
najważniejszych informacji finansowych, 
np. tych odnoszących się do wypłacalności. 
Planujemy stworzyć swego rodzaju 
pulpit nawigacyjny, który umożliwi 
nam sterowanie procesami — miejsce, 
w którym jedno naciśnięcie przycisku 
pozwoli dokładnie monitorować wpływ 
poszczególnych KPI na naszą działalność.” 

Willems zdążył już omówić tę 
funkcjonalność z Exact i LucaNet. Zgodnie 
z oczekiwaniami dotychczasowe prace 
przebiegały nad wyraz pomyślnie. 
Willems dodaje: „Dostęp do pracowników 
jest zawsze bardzo łatwy, a odpowiedzi 
na pytania możemy uzyskać w bardzo 
krótkim czasie. Cieszę się z rozwoju naszej 
współpracy.”

“Korzystaliśmy 
z rozwiązań Exact 
Synergy i Exact Globe. 
Omówiliśmy możliwości 
połączenia narzędzi 
konsolidacyjnych z tym 
właśnie oprogramowaniem 
tak, aby uzyskać w pełni 
zintegrowane rozwiązanie 
do zarządzania 
finansowego, oparte 
o Exact Globe. Szybko 
okazało się, że Exact 
Consolidation powered by 
Lucanet było właściwym 
wyborem." 
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“
VAPRO

Guido Willems, Dyrektor Finansowy

Takie przedsięwzięcie wymaga znacznych 
wysiłków ze strony samej organizacji 
— wszystkie elementy trzeba należycie 
skonfigurować i zrozumieć. Z drugiej strony, 
płynnie musi także przebiegać współpraca 
z dostawcami oprogramowania, co w tym 
przypadku okazało się cennym atutem. 
Gdybyśmy mieli na to zadanie zaledwie miesiąc, 
pewnie i tak udałoby się je zrealizować.” 

Fakty
Sektor : szkolenie personelu ds. sprzedaży w branży 

przemysłowej

Siedziba : Den Haag (Holandia)

Liczba pracowników : 100–150

Rozwiązanie : Exact Consolidation powered by LucaNet na 
potrzeby konsolidacji, budżetowania 
i raportowania, zintegrowane z Exact Globe


