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Goed 
doortimmerde 
software, dat is
my cup of tea.“

“
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Bredemeijer®, opgericht in 1914, heet 
vanaf 2011 officieel The Bredemeijer 
Group®. Sinds de overnames in 2009 en 
bij het samenvoegen van de drie bedrijven, 
wilde het bedrijf zo snel mogelijk de 
logistieke, financiële en administratieve
bedrijfsprocessen aan elkaar koppelen.
Een enorme uitdaging. En welke 
softwareoplossing kies je hiervoor?

Na vier dagen de eerste factuur eruit
Binnen de groep was interim-controller 
Rinze de Jong vanuit Bredemeijer® al 
bekend met Exact. Vanwege zijn ervaring 
met de software, besloot hij dat ook de 
bedrijfsprocessen van de overgenomen 
ondernemingen in Exact moesten worden 
geïntegreerd. Deze grote klus deed hij 
met hulp van Exact Partner It´s Us uit 
Amsterdam. “Zilverstad Holland gebruikte
Exact voor DOS. Toch is het overhevelen 
van de basisgegevens meestal een 

grote klus. In vier dagen tijd was dit 
gerealiseerd, waardoor we de eerste 
factuur al in de eerste week na de 
overname konden uitsturen,” vertelt De
Jong. “Bij Leopold Vienna is Exact nieuw
geïmplementeerd, binnen 14 dagen.”

Goederenstroom echt onder controle
De Jong is erg tevreden met wat hij noemt
een ‘goed doortimmerde’ oplossing van 
It’s Us met de inzet van de Exact-lijnen 
Globe en Synergy. Als voordelen van de 
groepsbrede Exact-oplossing ziet De Jong 
onder andere het nauwkeurige overzicht 
dat de software biedt en de snelle 
toegang tot de financiële gegevens. “Mijn 
voorganger kon goed goochelen met
Excel, maar dat is met Exact niet meer 
nodig.“ De door It’s Us geïnstalleerde 
add-on Boxwise van Trancon, maakt het 
logistieke proces compleet. De Jong: 
“De in- en uitgaande goederenstroom 

Het merk Bredemeijer® is befaamd om de hoogwaardige 

theepot van dubbelwandig edelstaal. Het merk Bredemeijer 

valt na de overname van Royal Zilverstad (nu: Zilverstad) en 

Leopold (nu: Leopold Vienna) onder de Bredemijer Group. Het 

assortiment is door deze overnames ook fiks gegroeid. Wekelijks 

verscheept het bedrijf producten vanuit China en levert deze 

wereldwijd aan talloze winkelketens. Om dit logistieke proces 

te kunnen stroomlijnen, koos de Bredemeijer Group voor een 

groepsbrede implementatie van Exact Globe en Exact Synergy.

Grotere efficieNcy eN 
sNelheid, miNder fouteN
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oude situatie
Na de overname van twee andere 
bedrijven stond de Bredemeijer 
Group voor de uitdaging om één  
bedrijfsoplossing te implementeren 
en de gegevens van drie bedrijven 
te integreren. Met als doel grip op 
de logistieke processen, inzicht in 
de financiële kengetallen en minder 
handmatige handelingen.

de oplossiNG
Samen met Exact Partner Linq5 
implementeerde de Bredemeijer 
Group een bedrijfsbrede oplossing 
van Exact Globe, Exact Synergy 
en de add-on Boxwise. Logistieke 
en financiële processen zijn nu 
geïntegreerd in één oplossing. 
Handmatige handelingen en 
inhuur van tijdelijk personeel zijn 
teruggedrongen.

is via Boxwise gekoppeld aan de 
financiële administratie in Exact. Hierdoor 
kunnen we de omzet, omloopsnelheid 
en marges vanuit verschillende 
invalshoeken opvragen en hebben we de 
goederenstroom echt onder controle.”

Besparing van tijd en geld
De automatische datakoppeling maakt 
veel administratieve werkzaamheden 
overbodig.“ Moesten we voorheen voor 
de gegevensverwerking in de drukke 
periode voor kerst eerst nog tien 
uitzendkrachten inhuren, nu hoeft dat 
niet meer en besparen we tijd en geld. 
Dit steken we nu in productvernieuwing 
en marketing. We handelen immers in 
modegevoelige producten met een hoge  

omloopsnelheid.” De Jong merkt dat sinds 
de gegevens automatisch gekoppeld 
zijn, het aantal foutkansen is afgenomen. 
Hierdoor kan het bedrijf vertrouwen 
op nauwkeurige stuurgegevens. 
“Niet alleen de directie, maar ook de 
vertegenwoordigers in het land kunnen 
vanaf hun thuiswerkplek via Exact 
Globe gegevens inzien. Ze weten dan 
bijvoorbeeld meteen hoe veel producten 
er verkocht zijn.”
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Naam organisatie : The Bredemeijer Group®

Organisatievorm : Holding

Aantal medewerkers : 36 (exclusief vertegenwoordigers)

Aantal Exact-gebruikers : 30

Actieve Exact-productlijnen : Exact Globe en Exact Synergy

Actieve Add-on’s : Boxwise van Trancon

Branche organisatie : Retail, consumenten cadeauartikelen, premiums

Focusgebieden : Financieel, Logistiek, HRM, cRM, Project, 
Document beheer, Workflow

Implementatiepartner : It's Us Strategic IcT Partner

Implementatietijd : 3 maanden

Jaarlijkse kostenbesparing : € 100.000 (personeelskosten)

Jaarlijkse tijdbesparing : 2 fte plus uitzendkrachten

Terugverdientijd investering : 18 maanden

Totale investering : € 150.000

Vestigingen : 4, waaronder 3 in Duitsland

Website : www.bredemeijer.nl

Feiten

de voordeleN

•	 Geïntegreerde	oplossing	voor	
alle	bedrijven	van	de	groep	

•	 Dagelijks	inzicht	in	
financiële	kengetallen	vanuit	
verschillende	invalshoeken

•	 Grotere	efficiency	en	snelheid,	
minder	fouten

•	 Informatie	beschikbaar	vanaf	
thuiswerkplekken

•	 Minder	vast	en	tijdelijk	
personeel	nodig

vooruitgang door exact
Het feit dat alles achter de schermen 
geregeld is, wil niet zeggen dat De Jong 
klaar is met Exact. Bredemeijer® blijft 
groeien. Daarom werkt een consultant 
van It’s Us een dag per week aan het 
customizen van de Exact-software en de
rapportages over bedrijfsprocessen. De 
Jong: “In de toekomst willen we meer 
gebruik maken van de workflowmodule 
in Exact Synergy. It’s Us helpt ons daarbij. 
De bedrijfsbrede implementatie van Exact 
was al een ontzettend grote klus. Ik had 
dan ook niet verwacht dat we binnen zo’n 
korte tijd de software al naar een hoger 
niveau konden tillen.”


