Knol Bouw en Exact

“

Wij blijven in
ontwikkeling,
ook op
softwaregebied.“
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Mooi gereedschap om een
project mee te bouwen
De hoofdactiviteiten van de firma Knol, opgericht in 1928, zijn
ondergebracht bij Knol Bouw. In de beginjaren bestonden de
bouwactiviteiten hoofdzakelijk uit metselwerkzaamheden. Door
de jaren heen werden ook complete bouwwerken gerealiseerd.
De metselwerkzaamheden zijn afgesplitst en worden uitgevoerd
onder de naam Metselbedrijf Knol. Betonfunderingen
in onderaanneming worden uitgevoerd onder de naam
Aannemingsbedrijf Knol. Het werkgebied van Knol Bouw, waar
we het hier met name over hebben, strekt van Amersfoort tot
Groningen.
Wat Knol Bouw anders maakt dan andere
bouwbedrijven, is dat er bij alles wordt
gefilosofeerd vanuit de mens. De klant
staat centraal – en dit komt terug in het
bedrijfsmotto ‘Ieder zijn stijl’. ‘Maar,’ zegt
Henk Admiraal, hoofd administratie bij
Knol Bouw, ‘niet alleen de opdrachtgever
staat centraal, ook de medewerkers en
onderaannemers worden hier als klant
gezien. Het is een sociaal bedrijf en er is
in geen tijden meer een medewerker uit
zichzelf bij Knol Bouw weggegaan.’ Jorden
Jan van Zeumeren, projectleider bij Knol
Bouw, valt hem bij: ‘We zijn er trots op dat
we afgelopen jaar zes jubilarissen in ons
midden hadden, waarvan er één al 40 jaar
bij Knol Bouw werkt.’
De eerste Dos-versie van Exact is ruim 23
jaar geleden bij Knol Bouw geïnstalleerd.
Een aantal jaar geleden is de overstap
naar Exact Globe gemaakt. Admiraal:

‘Hierin verwerken we al onze financiële
handelingen en bankzaken, maken we de
jaarrekeningen en rapportages, en doen
we ons debiteuren- en crediteurenbeheer
en de salarissen’.
‘Geen briefje de deur uit zonder gebruik
van AEC’
Sinds 2001, met de overgang van de
gulden naar de euro, is bij Knol Bouw een
specialistisch ERP-pakket geïntroduceerd.
Het softwarepakket Architect Engineering
Construction, kortweg AEC, is speciaal
ontwikkeld voor de bouwsector. Het hele
bedrijfsproces wordt gemanaged vanuit
AEC. Vanaf het eerste contact met
een potentiële klant wordt een project
aangemaakt in AEC. ‘We werken eigenlijk
maar met twee systemen,’ zegt Van
Zeumeren, ‘Outlook of Exact zijn altijd
het startpunt wanneer we iets op de
computer doen. Uiteraard worden teksten
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“

Het is prettig dat er makkelijk gelinkt kan worden
tussen relaties en project en dat voor iedereen
binnen de organisatie dezelfde informatie
beschikbaar is. Het softwarepakket AEC is mooi
gereedschap om een project mee te bouwen en
te bewaken."

geschreven in Word, maar we starten
nooit vanuit een MS Office-programma.
Iedereen op kantoor heeft AEC en er
gaat dus geen briefje de deur uit zonder
gebruik van dit systeem. Dat zie ik ook
als de kracht van AEC, iedereen moet op
dezelfde manier werken en doet dat ook.’
‘Project wordt overzichtelijker met AEC’
Voor de bouwsector is het van groot
belang dat er een goed softwarepakket is
om onder meer de voortgang en financiën
te bewaken. Dat is in AEC heel uitgebreid
en naar eigen bedrijfsfilosofie in te richten.
Met AEC zijn diverse gegevensbronnen
aan elkaar gekoppeld. Niet alleen de
begrotingen, maar ook de inkoop- en
verkoopfacturen, correspondentie,
planningen en afspraken met derden die
voor een traject worden ingehuurd, zijn
gekoppeld aan een project en relatie.
‘Je maakt een project overzichtelijker
met AEC,’ legt Van Zeumeren uit. ‘Het
is prettig dat er makkelijk gelinkt kan
worden tussen relaties en project en dat
voor iedereen binnen de organisatie
dezelfde informatie beschikbaar is. Het
softwarepakket AEC is mooi gereedschap
om een project mee te bouwen en te
bewaken. Omdat binnen AEC de gegevens
gezamenlijk gebruikt worden, is iedere
gebruiker medeverantwoordelijk om de
gegevens juist te verwerken.’

Flexibel pakket
Admiraal gaat verder: ‘Wij hebben destijds
gekozen voor AEC, omdat het een flexibel
pakket is en als enige ERP-pakket kon
worden gekoppeld aan Exact. Het pakket
maakte een solide indruk en sloot aan
bij onze wensen. De structuur en visie op
software was er wel binnen Knol, alleen
het systeem om dat te ondersteunen
hadden we nog niet. Dat hebben we
gevonden in Exact Globe in combinatie
met AEC.’ Knol was een van de eerste
gebruikers.
‘Wij bouwen door, ook qua software’
‘Wij blijven in ontwikkeling, ook op
softwaregebied,’ zegt Admiraal, ‘wij zijn
continu alert op processen die nog meer
geautomatiseerd kunnen worden.’ Van
Zeumeren valt hem bij: ‘Je bouwt door;
op dit moment wordt ‘Sales in de bouw’
geïmplementeerd. Hiermee kunnen we
straks digitaal gegevens van onze
leveranciers ontvangen en versturen.
Digitale orders, bevestigingen en facturen
worden automatisch door AEC herkend en
verwerkt. Hiermee heb je nog vlotter en
eenvoudiger je kostenbewaking in beeld.
Een veilige gedachte.’

Oude Situatie
Knol Bouw werkte al sinds eind
jaren 80 met Exact voor Dos.
In de loop der jaren waren er
verschillende extra programma’s
geïnstalleerd die niet aan elkaar
gekoppeld waren. Knol Bouw had
wel een visie hoe ze het zouden
willen inrichten qua structuur, dus
werd in 2001 besloten een ERPpakket aan te schaffen.
De oplossing
Exact voor Dos maakte plaats
voor Exact Globe en in 2001 werd
het speciaal voor de bouwsector
ontwikkelde ERP-pakket AEC
daaraan gekoppeld. Sindsdien is
de software goed geregeld bij
Knol Bouw.
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De voordelen
• Exact Globe en AEC vormen
een compleet pakket
• AEC zorgt voor controle en
transparantie
• Alles is aan elkaar gekoppeld
• Toegankelijk voor iedereen
• Iedereen werkt op uniforme
wijze

Feiten
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Naam organisatie

:

Knol Bouw BV

Organisatievorm

:

BV

Aantal medewerkers

:

50

Aantal Exact-gebruikers

:

12

Actieve Exact-productlijnen

:

Exact Globe en Exact AEC

Branche organisatie

:

Bouw

Focusgebieden

:

HRM, CRM, Documentbeheer, Financieel, IFR,
Salarissen, Project

Implementatiepartner

:

Exact Business Software

Implementatietijd

:

1 jaar

Jaarlijkse tijdbesparing

:

1,5 FTE

Terugverdientijd investering

:

5 jaar

Totale investering

:

€ 40.000

Tijdbesparing per gebruiker

:

45 minuten per dag

Vestigingen

:

1

Website

:

www.knolbouwgroep.nl

