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Onze relatiemanagers
Stap voor stap bouwen
Bij Ketenstandaard staan onze bijna 4.000 deelnemers 
altijd centraal. We staan bedrijven bij met praktische 
ondersteuning bij de invoering en gebruik van de 
standaarden en hebben goede relaties met de meer 
dan 100 aangesloten softwarepartners. Nieuwe 
partijen die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden 
proberen we zo goed mogelijk te informeren en 
enthousiasmeren. 

Ons team van relatiemanagers staat altijd klaar met 
raad en daad. Maurice van Dort heeft zich de afgelopen 
4 jaar ontpopt tot ETIM en DICO specialist. Sandra 
Hoogkamer is al bijna 10 jaar onze STABU deskundige 
en Rob Noordberger is net begonnen om zich te 
verdiepen in al onze standaarden. Teamleider Gert 
Koutstaal, ook verantwoordelijk voor Ketenstandaard 
projecten, werkt intensief samen met zijn team om met 
een open, en onafhankelijke insteek zoveel mogelijk 
te bereiken. Dat doen ze binnen de vaste driehoek 
deelnemer-Ketenstandaard-softwarepartner. De 
softwarepartners zijn onze ambassadeurs in de markt en 
onze deelnemers de gebruikers van onze standaarden, 
de ervaringsdeskundigen uit de praktijk. 

Maurice weet precies welke vragen vaak eerst komen 
bovendrijven. Vaak is hij het eerste contact van een 
bedrijf dat door een ketenpartner wordt aangeraden om 
in te stappen bij één van de standaarden. “We proberen 
zoveel mogelijk informatie over onze deelnemers te 
verzamelen om hen te helpen om contact te leggen 
met andere deelnemende bedrijven. In 9 van de 10 
gevallen kennen we hun softwarepartner, omdat die is 
aangesloten bij ons...”

Gert vult aan dat de mogelijkheden van alle standaarden 
enorm zijn, maar dat ook kleine stappen gezet kunnen 
worden. “Wij zetten vaak het totale plaatje neer en 
leggen uit wat er allemaal kan en wat het betekent 
voor de hele bouwsector. Een mooi punt op de horizon. 
Maar bedrijven kunnen natuurlijk ook heel goed 
klein beginnen zonder de hele organisatie te moeten 
omgooien. Later verder bouwen kan altijd nog.” 

“De eerste ingang van de DICO Standaard bijvoorbeeld 
is vaak het digitale factuurbericht, en eventueel de 
pakbonverwerking”, merkt Rob op. “Dan verandert er 
eigenlijk heel weinig aan je eigen administratieproces. 
Het wordt alleen maar efficiënter en makkelijker. Op 
het moment dat je meer wilt, kan je de hele standaard 

implementeren, 
inclusief artikelberichten en 
orderbevestigingen. Dan komt er 
wellicht wel een organisatieoptimalisatie 
aan, maar vervolgens ook de bijbehorende 
grotere besparingen.”

De relatiemanagers kennen de ervaringsverhalen uit de 
markt en passen deze dan toe op de specifieke situatie 
bij de betreffende deelnemer. Niet in één keer naar 
een totaalplaatje toegroeien maar, in overleg met het 
softwarehuis, in handige fases om te temporiseren. 
“Vanaf het begin staat het vertrouwen voorop”, geeft 
Maurice aan. “We nemen de deelnemer desgewenst 
bij de hand en wijzen hem de weg, zonder dat we 
uitgebreide invoerings- of consultancytrajecten doen. Je 
kunt ETIM bijvoorbeeld in een keer implementeren over 
je totale assortiment, maar je kan ook beginnen met een 
beperkte artikelgroep, waarmee je ervaring op doet. 
Begin beperkt, krijg mensen in de organisatie mee, en 
bouw dan rustig verder.” 

“We staan ook rechtstreeks in contact met 
brancheorganisaties. Zij zien draagvlak voor 
digitalisering natuurlijk ook graag vergroot. Zeker in 
samenhang met efficiëntere processen in de sector.“ 
Sandra beantwoordt vaak de technische helpdeskvragen 
voor STABU. Maar ze spreekt vooral veel mensen direct 
in het werkveld. “Ik filter bij contacten met fabrikanten 
of producenten dan natuurlijk ook meteen de nieuwe 
of juist vervallen producten die we in updates van de 
STABU database kunnen meenemen.”

“Als onafhankelijke partij hebben we een neutrale 
positie als het gaat om de standaarden”, sluit Gert 
af. We leveren richtlijnen voor deelnemers en 
“gereedschappen” die softwarehuizen verwerken 
in applicaties voor hun klanten, onze deelnemers. 
Ketenstandaard zorgt met de deelnemers dat 
de standaarden blijven aansluiten op nieuwe 
ontwikkelingen. Ons team zorgt ervoor dat de 
standaarden zo veel mogelijk worden gebruikt en onze 
deelnemers hiervan gemak en voordeel ervaren .

We zijn trots dat het magazine er is, vol met verhalen uit 
de branche. Het resultaat van onze samenwerking met 
deelnemende softwarepartners en hun klanten. 

Veel leesplezier! 

Coördinatie
Kyra Hubert, Anneke Van Haegenbergh

Teksten
Desirée Scheid

Eindredactie
Anneke Van Haegenbergh

Vormgeving
theoduijkers.com
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Wytze Nicolai, projectleider bij Lont en Jilbert Hollebrandse, consultant 
bij 4PS, vertellen waarom de implementatie van het ERP-systeem 4PS 
Construct zoveel voordelen voor Lont oplevert. Een belangrijke inbreng 
voor het automatiseren van het inkoopproces, kwam van de DICO 
Standaard die directe communicatie tussen Lont en de vaste leverancier 
Regts mogelijk maakte. 

Integrale softwareoplossing 4PS 
Construct 
“Wij waren op zoek naar software 
waar geen losse applicaties meer 
in zaten en een leverancier die 
alles kon leveren en aansloot 
bij ons wensenpakket”, geeft 
Wytze aan. 4PS ontwikkelde 
een op Microsoft technologie 
gebaseerde softwareoplossing 
specifiek voor de bouw, GWW en 
installatietechniek. “4PS Construct 
ondersteunt een breed scala aan 
onderwerpen geautomatiseerd 
vanuit een integrale gedachte”, 
aldus Jilbert. “Van CRM, aqcuisitie 
en projectontwikkeling tot aan 
projectuitvoering, financiële 
administratie en Service en 
Onderhoud en nazorg. “

Koppeling tussen bedrijven
Zo werkt Lont bijvoorbeeld samen 
met leverancier Regts, en de crux 
zit ‘m in de directe koppeling tussen 
deze twee bedrijven die nauw 
samenwerken. Leveranciers en 
hun afnemers kunnen middels de 
DICO Standaard diverse berichten 
digitaal uitwisselen, zoals de 
inkooporder, orderbevestiging, 
pakbon en factuur. “Leverancier 
Regts was net als ons enthousiast”, 
vertelt projectleider Wytze Nicolai. 
“Door DICO hebben we echt veel 
meer inzicht in het inkoopproces. 
We communiceren nu namelijk 
één op één vanuit 4PS Construct 
met het ERP-systeem van Regts. 
Inkooporders worden direct 
‘ingeschoten’. Het veroorzaakt 

4PS 
4PS maakt, implementeert 
en onderhoudt de beste 
standaardsoftware voor de bouw, 
GWW en installatietechniek. Met 
meer dan 260 professionals werken 
we dagelijks aan toepassingen die 
onderscheidend zijn voor onze 450 
klanten over de hele wereld. 
4PS heeft op het platform van Microsoft 
een integrale softwareoplossing 
ontwikkeld specifiek voor de bouw en 
de installatietechniek. Alle processen 
en onderdelen zijn hierin geïntegreerd. 
Hierdoor heeft u beter inzicht in uw 
bedrijfsprocessen en kunt u deze 
efficiënter inrichten. 

Microsoft Dynamics 365 
Business Central 
Sinds 2019 bieden we onze oplossing 
4PS Construct aan op het moderne 
ERP-platform Microsoft Dynamics 365 
Business Central. Dit betekent dat alle 
Microsoft technologieën geïntegreerd 
zijn, en de software altijd, overal en 
op elk device beschikbaar is. U werkt 
dus altijd met de nieuwste software en 
profiteert automatisch van de laatste 
ontwikkelingen. 

Meer weten? Ga dan naar 
www.4ps.nl

Bouwbedrijf Lont en 4PS
Digitale koppeling door 
DICO Standaard
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minder miscommunicatie en 
enorme tijdsbesparing door minder 
administratieve handelingen.” 

Systeem controleert
Wytze geeft aan dat ze niet alleen 
een enorme efficiencyslag maken 
maar dat het werk nu ook minder 
foutgevoelig is. “Nu controleert het 
systeem voor ons. Waar voorheen 
de jaarafspraak op papier stond 
wordt deze nu in het artikelbestand 
opgenomen en ingelezen. Met 
Regts zijn jaarafspraken gemaakt 
omtrent artikelprijzen. Facturen 
die niet overeenkomen met het 
artikelbestand komen automatisch 
naar boven. En als het wel aansluit, 
dan zien we de factuur niet eens 
langskomen.”

Inzicht financiële projectstatus
Projectleiders en uitvoerders 
hebben nu meer financieel inzicht 
bij het bestellen en vastleggen van 
inkoopverplichtingen. Men wordt 
niet meer geconfronteerd met 

kosten door facturen die achteraf 
nog ontvangen worden. Voor 
iedereen een zuiverder inzicht in de 
financiële voortgang van het project. 

Artikelbestanden met 
bewakingscodes
“Artikelbestanden met specifieke 
bewakingscodes lezen we nu in, in 
4PS Construct”, haalt Wytze aan. 
“Dat maakt het makkelijker voor 
onze mensen. De administratie 
hoeft niet meer uit te zoeken onder 
welke specifieke code de facturen 
moeten worden verwerkt. Dat staat 
er nu gewoon bij.” 

Aan de slag met DICO
Wytze heeft geen moment spijt 
gehad en raadt ook andere partners 
in de keten aan om met de DICO 
Standaard aan de slag te gaan. 
“Je krijgt veel financieel inzicht en 
het bespaart gewoon ontzettend 
veel tijd. De doorlooptijd van 
ons bestelproces is meer dan 
gehalveerd.”
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Wierts en Acto
Efficiënte en foutloze 
uitwisseling van data
Familiebedrijf Wierts, veel actief in verbouw, renovatie en onderhoud 
voor woningcorporaties, kreeg van opdrachtgever Wonen Zuid het 
verzoek te gaan samenwerken op basis van de DICO Standaard. 
Wierts ging met softwareleverancier Acto aan de slag om deze 
berichtenstandaard in de bedrijfssoftware te realiseren.

Acht jaar geleden kwam Wierts 
al in contact met Acto en nam 
het bedrijf de bedrijfssoftware in 
gebruik. Veel administratief werk, 
zoals bonnen schrijven, gebeurde 
toen nog handmatig. Alle informatie 
over de uren, gebruikte materialen 
en het uitgevoerde werk moest 
op kantoor worden overgetypt. En 
met ruim 11.000 bonnen per jaar 
leverde deze digitalisering van de 
werkzaamheden voor Wierts dus 
een enorme tijdsbesparing op.

Realtime gegevens uitwisselen
Dat het nóg makkelijker kon 
ervoer Wierts toen Wonen Zuid 
gebruik wilde gaan maken van 
de DICO Standaard. Door het 
hanteren van deze standaard 
ontstaat een efficiënte en foutloze 
uitwisseling van informatie tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. 
Zodra de woningcorporatie nu 
een opdracht voor Wierts in haar 
eigen systeem zet, is dat ook direct 
zichtbaar bij Wierts. En als Wierts 
de status van een opdracht wijzigt, 

OVER ACTO INFORMATISERING
Acto is dé innovatieve ict-partner 
voor de bouw, installateur en 
technisch dienstverlener. Met een 
compleet dienstenpakket, bestaande 
uit bedrijfssoftware, consultancy & 
expertises en een Academy, hebben wij 
voor ieder type organisatie, van MKB 
tot corporate, een passende oplossing. 
Wij bieden een breed scala aan 
praktijkgerichte oplossingen. 
Variërend van compleet 
geïntegreerde bedrijfssoftware voor 
project- en servicemanagement 
tot calculatiesoftware, apps en 
portalen. Dankzij onze bewezen 
implementatiemethodiek kunt u snel 
aan de slag. 
De basis voor onze gebruiksvriendelijke 
en flexibele software is een low-code 
ontwikkelplatform. Hiermee kunnen 
wij snel en tegen lage kosten (nieuwe) 
software ontwikkelen en helpen wij 
onze klanten met waar het echt om 
draait: de concurrentie voor blijven. 
Nu en in de toekomst.
Meer weten over onze software en 
diensten? Kijk op www.acto.nl
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gebeurt dat automatisch ook in het 
systeem van de woningcorporatie. 
Er hoeft niets meer te worden 
overgetypt en bovendien is het 
realtime. Ook het versturen van 
de facturen verloopt via de DICO 
Standaard. Daardoor kan de factuur 
zonder tussencontrole door naar de 
betaling. 

Nog betere bewoners-
communicatie
Wierts is een van de eerste 
middelgrote onderhoudsbedrijven 
in het zuiden van Nederland die met 
deze oplossing werkt en kan dit ook 
voor andere opdrachtgevers gaan 
inzetten. De realtime uitwisselingen 
van informatie tussen elkaars 
systemen scheelt de betrokken 

partijen niet alleen tijd en geld. Het 
zorgt ook voor nog duidelijkere 
communicatie met de bewoners. 
Woningbouwverenigingen met 
een huurdersportaal kunnen de 
informatie over de werkzaamheden 
namelijk ook direct doorsturen naar 
dit portaal. De huurders hebben 
daarmee ook realtime inzicht en ze 
beschikken over de juiste informatie 
met betrekking tot de uit te voeren 
werkzaamheden. En dat scheelt 
de woningcorporatie behalve de 
administratieve rompslomp ook 
weer een hoop telefoontjes van 
bewoners.
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Maasveste Berben Bouw 
en BouwInfosys
DICO voor onderhouds
opdrachten woningcorporatie
Maasveste Berben Bouw heeft de DICO-berichtenservice ingevoerd. 
Hierdoor worden werkorders automatisch aangemaakt en loopt het 
berichtenverkeer met woningcorporaties volledig automatisch. De 
administratieve lasten zijn door de digitale aanpak flink omlaag gegaan. 

Digitale koppeling 
“In de markt is grote behoefte om 
opdrachtgevers en opdrachtnemers 
digitaal aan elkaar te knopen”, 
vertelt Maarten Janssen, eigenaar 
van software ontwikkelaar 
BouwInfosys. Vooral voor 
bouwbedrijven is het erg efficiënt 
om werkopdrachten digitaal te 
ontvangen. Na de geautomatiseerde 
verwerking in het systeem volgt 
eenvoudig het inplannen en het 
uploaden naar de woningcorporatie. 
De uitvoerder kan hierdoor 
ook meteen zien wat er wordt 
uitgevoerd en hoeveel geld het gaat 
kosten.”

Einde aan handmatig inkloppen
Partijen die onderhoudsklussen 
aannemen maar niet met de DICO 
Standaard werken, moeten alle 

werkorders zelf van de portal van de 
woningcorporatie binnenhalen en 
handmatig inkloppen in hun eigen 
systeem. “Bij Maasveste verwerken 
we maandelijks tweeduizend 
berichten, voor het handmatig 
verwerken van werkorders zouden 
we een paar extra mensen nodig 
hebben”, verklaart Mart van 
Buggenum, Controller bij Maasveste 
Berben Bouw.

Automatisch aangestuurd
“Maasveste werkt met onze 
ERP software BouwWorks”, 
geeft Maarten aan. “En ze zien 
daardoor alle statusupdates voorbij 
komen. We werken vooral aan 
de aannemerskant, uitvoerende 
partijen in de bouw-, infra- en 
installatiesector. De automatische 
aansturing gaat in deze sector 

BOUWINFOSYS
BouwInfosys levert ERP systemen 
met een totaaloplossing voor de 
Bouw-, Infra- en Installatiebranche. 
Wij ontwikkelen en implementeren 
branchespecifieke software die hun 
klanten vooruithelpt. Maasveste 
Berben Bouw is een allround 
bouwbedrijf en gebruikt deze software 
voor het verwerken van bonnen. 
Hiermee hebben monteurs hun 
werk inzichtelijk en verwerken zij 
alle uitgevoerde werkzaamheden. Zij 
registreren met een tablet gewerkte 
uren en bijzonderheden, waarna 
de administratie die eenvoudig 
verwerkt, accordeert en met minimale 
handelingen koppelt aan de complete 
boekhouding. Hiermee zijn alle 
financiële kengetallen inzichtelijk, net 
als alle informatie rondom personeel. 
BouwWorks en Maasveste Berben 
Bouw werken nauw samen om alle 
processen onder te brengen in software 
die efficiëntie vergroot, inzichten 
brengt en hiermee bedrijfssturing 
vergemakkelijkt. 
Ook benieuwd hoe Bouw-, Infra- en 
Install uw organisatie vooruithelpt: 
www.bouwinfosys.nl 
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best ver. Zo gebruiken vaklieden 
van Maasveste BouwWorks 
op hun tablet met recente 
informatie over de uitstaande 
werkorders van die dag en een 
optimale rijroute. Verstandig 
vanuit kostenbesparing én milieu. 
Voor elke woningcorporatie is 
een eigen bus ingericht met een 
gedefinieerd magazijn aan boord. 
Met daarin natuurlijk de voor 
die woningcorporatie specifieke 
raamboompjes, cilinders of wc-
brillen. Na het uitboeken van een 
gecodeerd product via BouwWorks 
vanuit de bus gaat het seintje direct 
naar het centraal magazijn en de 
leverancier. Zo grijpen de vaklieden 
nooit in een leeg schap.” 

Minder menselijke foutenkansen 
“Iedereen werkt nog steeds vanuit 
zijn eigen systeem maar houdt 
elkaar nu direct op de hoogte”, 
gaat Mart verder. “Je ziet daardoor 

zelf niet meer zo snel iets over 
het hoofd. Als wij een bon gereed 
melden, ontvangt namelijk ook 
de opdrachtgever een berichtje. 
En de afspraak met de monteur 
gaat als melding ook naar de 
woningcorporatie, zodat het bezoek 
aan de bewoner bekend is. De 
koppeling legt alle stappen vast 
door automatische registratie, tot 
en met de factuurberichten. Met 
een druk op de knop belandt de 
factuur bij de opdrachtgever. De 
controle vooraf aan die factuur 
gaat ook veel sneller omdat de 
menselijke foutenkans door alle 
koppelingen veel lager ligt.”
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Kabu en CAD & Company
STABU Standaard als basis 
voor softwaretool
gebruikt het geïntegreerde S-Bestek dat onderdeel is van het 
productassortiment van CAD & Company en gebaseerd is op de breed 
gedragen STABU Standaard. 

STABU systematiek
“Het is de softwaretool om met 
de STABU database bestekken 
te maken”, vertelt Artur Slabicki, 
Adviseur Bouw. ”De STABU 
systematiek heeft nog steeds de 
leidende rol in de bouwbranche. 
De logica van STABU-data gebruikt 
bijna iedereen als grondlegger. 
Vandaaruit maak je het werk 
specifiek. Gebruiker van het eerste 
uur Stefan Katier, eigenaar van 
Kabu, is nog stelliger. “STABU 
is eigenlijk de enige standaard 
systematiek voor specificeren. 
Samen met de RAW systematiek zijn 
dit de twee standaarden in de bouw 
en GWW-sector.” 

Dezelfde taal
“De motivatie zit er meer in of je wel 
of niet op een gestandaardiseerde 
manier wil werken”, gaat Stefan 
verder. “Sommigen mensen vinden 
liever zelf het wiel uit, en willen zo 
veel mogelijk vrijheid en ruimte 
om zelf te interpreteren. Anderen 
zijn voorstander om gezamenlijk 
dezelfde taal te spreken. Dat is het 
doel van de standaard: bedrijven op 
dezelfde wijze laten communiceren. 
Deze specificatiesystematiek heeft 
een dekking van tachtig procent, 
als je het weerspiegelt op wat er 
gaande is in de bouwsector.”

CAD & COMPANY
Jouw ontwerp, onze coaching, 
maximaal resultaat
Met onze coaching haalt jouw 
organisatie het maximale resultaat uit 
het ontwerp. Wij ondersteunen en 
begeleiden implementatieprocessen, 
innovatie- en digitaliseringstrajecten, 
bieden trainingen door gecertificeerde 
trainers en delen onze kennis over 
nieuwe technologieën. Dit doen 
wij op basis van o.a. Autodesk 
ontwerpsoftware en Microsoft 
software. Onze klanten bevinden 
zich in de bouw, civiele techniek & 
infra, installatietechniek en industrie. 
Wij helpen bedrijven digitaliseren. 
Bijvoorbeeld met het aansluiten bij BIM, 
van 2D naar 3D bewegen, nog meer 
uit 3D-modellen halen en het inzetten 
van datamanagement. Wij zijn trots 
onderdeel van de NTI Group waardoor 
wij een stevige Europese basis hebben 
en bedrijven ook op internationaal 
niveau optimaal bedienen.
www.cadcompany.nl

Artur Slabicki
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Contractueel Sterker 
De opgenomen werkzaamheden 
zijn door gebruik van STABU 
transparanter en vooral ook goed 
vastgelegd. “Wij komen nog partijen 
tegen met bijvoorbeeld in Word 
opgestelde specificaties”, merkt 
Artur op. Het risico op fouten 
is hierbij aanzienlijk groter. Met 
als gevolg meer discussies welke 
uiteindelijk kunnen leiden tot 
geschillen. Bij het goed toepassen 
van de systematiek formaliseer je 
open en helder wat je met elkaar 
afspreekt en welk resultaat moet 
worden behaald. Dan is het meteen 
ook contractueel goed vastgelegd.”

Kennis in de data
Bijkomend voordeel is dat de 
toegepaste data boordevol kennis 
zit geeft Stefan aan. “Als je los van 
die systematiek werkt, moet je 
min of meer alwetend zijn om je 
werk goed te kunnen doen. En dus 
bijzonder goed op de hoogte zijn 
van alle kwaliteitsnormeringen die 
in de bouw van toepassing kunnen 
worden verklaard.” 

S-Bestek en Pillr
Sinds dit jaar is S-Bestek onderdeel 
van het productassortiment van 
CAD & Company dat ook het 
platform Pillr aanbiedt. Paul Buchter, 
product manager van S-Bestek: 
“Pillr is een platform voor de totale 
levenscyclus voor een pand, waarbij 
de bouwkundige specificaties van 
elk object worden geïntegreerd 
in het model. Kabu is als één van 
de eerste gebruikers betrokken 
en levert input om verdere 
ontwikkelingen te bevorderen. 
We zijn nu dus gereed om te 
specificeren via 3D modellen en BIM 
processen op basis van de laatste 
classificaties. Niet alleen STABU2 
maar ook NL/SFB en IFC. En Pillr is 
het online platform om dat proces 
verder mee te optimaliseren. “ 
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COMPANO ONLINE SOFTWARE: 
PIM - MDM - CALCULATIE -  
ARTIKELBEHEER.NL
Reeds meer dan 20 jaar helpen wij onze 
klanten met datamanagement software 
en dienstverlening voor de bouw- en 
installatiebranche.  

We werken voor de gehele keten: 
• Producenten
• Groothandelaren
• Inkoopverenigingen
• Installateurs en aannemers

Als dataspecialist in deze 
branche hebben wij al vele oplossingen 
gerealiseerd voor onze circa 1000 
klanten. Hiernaast bieden wij 
dataplatform Artikelbeheer.nl, met 
ruim 12 miljoen artikelen een belangrijk 
platform voor de branche. Onze 
software is continu in ontwikkeling op 
basis van de wensen en behoeften van 
onze klanten en de ontwikkelingen 
binnen de branchestandaarden.
Wij ontwikkelen en implementeren in 
eigen beheer. We sluiten naadloos aan 
bij jullie behoeften.
www.compano.com

Wilo, BIM Creators en Compano
Product en geometrische 
data voor BIM in de praktijk 
Wilo beheert en deelt haar ETIM-gestandaardiseerde product- en 
geometrische (BIM) data al enige jaren centraal en eenvoudig via haar 
Compano Product Informatie Managementsysteem (PIM). Organisatie 
en klanten hebben daardoor altijd de beschikking over actuele en 
complete informatie. BIM Creators past deze data toe in projecten voor 
gebruikers in de keten. Samen met de onafhankelijke Ketenstandaard 
trekken ze samen op om geïnteresseerde partijen in de branche hun 
praktijkervaring te tonen.

Taal voor iedereen
Ralph Huysers, business developer 
bij de producent van innovatieve 
pompsystemen Wilo: “Als producent 
zien we veel verschillende 
standaarden, met ETIM overlappen 
we die het makkelijkst. We zochten 
naar die ene taal die iedereen 
aansprak. Data zijn belangrijk voor 
ontwerpers die er mee aan de slag 
gaan. Maar ook voor installateurs, 
constructeurs en adviseurs en 
uiteindelijk eindgebruikers tot en 
met de uiteindelijke ‘sloop’ (wat 

zit er in mijn gebouw aan staal). Zo 
zijn onze producten makkelijk te 
selecteren en correct te gebruiken.“

Laagdrempelig
“Het is als fabrikant eenvoudig en 
laagdrempelig om te starten”, zegt 
Carlo de Nijs, marketing en sales 
manager bij Compano. “Onze PIM-
software is online, conform ETIM en 
standaard geschikt om product- en 
geometrische data te beheren en 
met een druk op de knop te delen in 
de keten.” 
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Vermindering faalkosten en 
onnodig contact
Goed gebruik van producten 
begint bij het meezenden van 
accurate informatie. Dat reduceert 
veelvoorkomende faalkosten in de 
bouw. Het vermindert ook onnodig 
contact achteraf om mensen alsnog 
juist te informeren. 

Altijd deelbare accurate informatie
Door ETIM-geclassificeerde data 
via een PIM te delen naar datapools 
staan laatste versies op een centrale 
plek. Dat scheelt misverstanden 
en miscommunicatie. Het is 24/7 
beschikbaar.

Verscheidenheid aan data
Compano stelt met haar PIM-
software klanten in staat om naast 
ETIM-klassen en kenmerken nog 
meer data toe te voegen. Van foto’s 
en video tot aan website-links of 
installatie-instructies. 

Praktisch Webinar 
“Partijen hebben vaak beperkte 
kunde of capaciteit voor BIM, 
meldt Wouter Balk, eigenaar van 
BIM Creators. “In het webinar 
demonstreren we samen met Wilo 
en Compano hoe data en modellen 
worden toegepast in de praktijk. 
Ralph toont via het Compano PIM-
systeem hoe eenvoudig content 
beschikbaar komt. En welke 
voordelen dit haar organisatie en 
klanten biedt. Jeffrey Elert toont als 
BIM-coördinator hoe dit toepasbaar 
is voor klantprojecten. Vanuit het 
model, modelleert hij geometrische 
informatie en beschikbare data 
in het model, en klikt hij direct 
door om artikelen te bestellen. Hij 
checkt bij groothandels prijs en 
beschikbaarheid en past eventueel 
zijn model weer aan. Efficiënt en 
snel.”
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Meerland Bouw en Exact Software
Efficiency in de keten
Peter Bokhorst, mede eigenaar van Meerland Bouw, haalt zijn financiële 
overzichten uit het platform van Exact bouw7. “Het is belangrijkrijk dat 
het efficiënt werkt en we daardoor minder handelingen hebben. Ik zorg 
dat mijn medewerkers er zo veel mogelijk voordeel uithalen en prettig 
aan het werk kunnen. Het gaat daarbij vooral om XM- inkoop en de DICO 
Standaard voor inkoop- en factuurberichten.” 

Geen papier meer, niks meer
“De digitale factuur komt 
binnen, wordt door het systeem 
ingelezen en belandt meteen in 
het fiateringproces. Belangrijk dat 
ze meteen geboekt worden zodat 
je weet dat die bedragen er aan 
komen. In ons systeem moeten 
zowel projectleider als directie bij 
de factuur een vinkje zetten voor 
akkoord voor het verder kan. Ieder 
kijkt in zijn eigen tijd de facturen 
na. En is het na controle toch niet 
akkoord dan gaat deze met een 

opmerking erbij weer snel terug. 
En dat is nou zo mooi. Klaar met al 
dat printen. Er is geen papier meer, 
niks meer. En de binnengekomen 
mail zit ook nog in no-time met een 
werknummer gekoppeld aan het 
juiste project om afgehandeld te 
worden.“

Bespaar werk, geld en tijd
“De uitvoerderbon gaat er nu ook 
gewoon bij, alle noemenswaardige 
documenten zijn gekoppeld. 
Dat scheelt zoveel handelingen. 

EXACT BOUW7
Exact bouw7 is de nummer 1 
software voor de bouw en service 
& onderhoud. Het is ontwikkeld om 
het administratieve proces voor alle 
werknemers in de bouw te versimpelen, 
zowel op kantoor als op de bouwplaats. 
Alle gegevens worden bij de bron 
geregistreerd en opgeslagen in de 
cloud. Hierdoor staan kantoor en de 
bouwplaats realtime met elkaar in 
verbinding. Onze cloud software helpt 
je direct om kosten te verminderen 
door verhoogde productiviteit en 
risico ś in te dammen. Ontdek de kracht 
van betere informatievoorziening. 
Lever sneller meer winstgevende 
projecten op.
www.exact.com
www.meerlandbouw.nl
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De wekelijkse mail met de te 
controleren facturen zorgt ook dat 
we geen dingen meer kwijtraken. 
Die 250 facturen per week gingen 
altijd van bureau naar bureau, dan 
verdwijnt wel eens wat. Doordat je 
zoveel efficiënter en sneller werkt, 
bespaar je ook geld. Je houdt tijd 
over om andere dingen te doen.” 

Voordeel in de keten
“Als onze klanten hetzelfde XML-
programma hanteren lezen we 
de facturen al automatisch in. 
Een bijkomend voordeel van de 
keten waar we met elkaar in zitten. 
Dan hoef je bijna helemaal geen 
handelingen meer te doen. We 
werken met Scansys, het bedrijf 
dat de tool levert. En de software 
van Exact leest het vervolgens 

in. De hoop is dat steeds meer 
bedrijven gaan werken met de DICO 
Standaard. Zodat we nog sneller en 
nog beter alles verwerken.” 

Verbinding kantoor en bouwplaats
Jurgen Kies van Exact Software 
voegt nog toe dat Stichting 
Ketenstandaard Bouw & Techniek 
zorgt dat veel leveranciers en 
opdrachtgevers met dezelfde 
data werken. Daarnaast kent 
Exact bouw7 ook de mobiele app 
die het kantoor praktisch met de 
bouwplaats verbindt. Een mobiele 
bouwmanagement oplossing in de 
Cloud voor de bouw-, service- & 
onderhoudsbedrijven.
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DATAROTONDE 
ISRES biedt een oplossing voor het 
digitaal samenwerken van applicaties 
en organisaties in de vastgoedsector. 
Specifiek voor de Nederlandse 
vastgoedsector is inrichting op het 
integratieplatform de Datarotonde 
beschikbaar. Toepassingen kunnen snel 
en op een gestandaardiseerde wijze 
worden gekoppeld.

De technische complexiteit van alle 
schakels die nodig zijn om informatie uit 
te wisselen wordt ingevuld en opgelost 
met de Datarotonde.

Net als bij een rotonde zijn de 
applicaties en de aangesloten 
partners de op- en de afrit ten die 
op die rotonde zijn aangesloten. U 
hebt zelf zeggenschap over waar 
uw data naar toe gaat en wie daar 
toegang toe heeft. Het platform 
wordt gebruikt door alle partijen in de 
vastgoedsector, woningcorporaties, 
vastgoedbeheerders maar ook VvE’s, 
vastgoedontwikkelaars en bouw, 
installateurs en aannemers en natuurlijk 
ook de softwareleveranciers.
www.datarotonde.com

Era Contour en 
Giesbers InstallatieGroep
Datarotonde & DICO
ERA Contour ging net als Giesbers InstallatieGroep aan de slag met 
de DICO Standaard en de Datarotonde, een platform-service voor 
integratie tussen applicaties, verbinding met ketenpartners en regie over 
bedrijfsprocessen. 

Erma van Alebeek, commercieel 
manager bij ISRES, legt uit dat 
de Datarotonde ontstond in de 
woningcorporatiesector maar 
inmiddels veel meer verspreid is. 
“Ook de onderhoudsleveranciers 
en andere vastgoedbeheerders 
schoven snel aan. Iedereen werd 
daar erg blij van, het scheelde 
hen veel handelingen, reduceerde 
foutkansen en leverde dus geld op. 
Samen met applicatieleveranciers 
zorgen we eerst dat de eigen 
standaard-koppeling in orde is, 
daarna kan het uitgerold worden bij 
diverse klanten.”

Pim Rensen, Manager Service 
& Dienstverlening bij Giesbers 
InstallatieGroep meldt dat bij een 
co-werkersoverleg naar voren kwam 
dat ERA Contour meer overzicht 
wilde in openstaande acties en 
meer controle wilde over het aantal 
berichtenmeldingen. “Zelf waren 
we al met de Datarotonde bezig, 
en de vraag of ERA Contour wilde 
aansluiten werd met open armen 
ontvangen.” 

 Interne kritische blik
“We zijn er inderdaad intensief 
mee aan de slag gegaan”, zegt 
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Marco Kranenburg, bedrijfsleider 
Kwaliteit&Service bij ERA Contour. 
“Al snel zagen wij de voordelen 
van de Datarotonde en het zorgde 
ook meteen voor een kritische blik 
naar onze processen en mate van 
efficiëntie.”

Marco geeft aan dat iedereen met 
zijn eigen ERP systeem prima eigen 
dossiers online kan verwerken. 
Maar dat het best lastig is om elkaar 
in de keten op de hoogte te houden. 
Dat vraagt veel discipline en tijd. En 
het is een uitdaging om op diverse 
portals met afzonderlijke logins voor 
projecten, afnemers of standaarden 
alles correct bij te werken en af te 
melden. De Datarotonde biedt hier 
een goede oplossing voor.  

UPS door snellere doorstroom 
“Dagelijks komen heel veel 
meldingen binnen vanuit 
meerdere disciplines”, legt Marco 
verder uit. “Het koppelen van 
alle werkopdrachten gaat nu 

via de DICO Standaard en de 
Datarotonde geheel automatisch. 
Alle handmatige tussenstappen 
zijn eruit gehaald. Op het moment 
van invoeren op de portal, staat 
de melding direct bij iedereen in 
het systeem en kunnen we sneller 
reageren. Dat is een enorme 
tijdswinst!” Pim vult aan dat 
aangesloten zijn op de Datarotonde 
ook een USP is naar opdrachtgevers 
en onderaannemers toe. 
“Uitvoerende partijen zijn sneller 
geïnstrueerd en consumenten zijn 
sneller geïnformeerd“.

Terugkoppeling uit praktijk
Datarotonde draagt de DICO 
Standaard verder uit in de sector 
en speelt een belangrijke rol in het 
ambassadeurschap. “Met onze 
gebruikers geven we terugkoppeling 
uit de praktijk voor verdere 
ontwikkeling”, merkt Erma op. “Wat 
zijn handige vervolgstappen, en 
waar is behoefte aan.”
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Koenraads Aannemersbedrijf 
en KC Nederland
Gerobotiseerde 
documentherkenning
Gerard Hofman, directeur van KC Nederland kreeg van Renze Koenraads 
de vraag een oplossing te bedenken bij een veelvoorkomend probleem. 
“Zijn aannemersbedrijf verwerkt facturen van de meeste crediteuren 
nog altijd handmatig. Vaak leveren alleen grotere leveranciers 
rechtstreeks DICO-facturen aan. De wens was om alle gedetailleerde 
goederenfacturen en kostenfacturen op regelniveau te kunnen 
verwerken, dus niet alleen op totaalbedrag. En het liefst met een 
bestaande applicatie waarbij alle niet DICO-facturen via een analoog 
proces toch op de gewenste wijze gedigitaliseerd worden. KC Nederland 
heeft daarvoor de perfecte oplossing gevonden.” 

Robotic Document Recognition 
Alle aanbieders van software die 
facturen digitaliseren gebruiken 
OCR, Optical Character Recognition 
Software. Via optisch lezen 
interpreteert de software data. “En 
daar gaat het vaak fout en ontstaan 
irreële waarden”, legt Gerard uit. 
“Wij hebben RDR technology, een 
andere insteek die wél de werkelijke 
waardes tevoorschijn krijgt. Een 
robot met herkenningsmethodiek, 

Robotic Document Recognition, 
haalt met grote hoeveelheid 
ingebouwde intelligentie letterlijke 
tekst uit pdf’s. We verwerken deze 
data uit de factuur vervolgens op 
regelniveau. Van artikelnummer, 
omschrijving en btw-prijs tot korting 
en nettobedrag. Deze waardes 
verwerken wij in een DICO-formaat, 
en klaar ben je.“ 

ROBOTIC DOCUMENT RECOGNITION 
(RDR™) STUWT HERKENNING NAAR 
GROOTSE HOOGTE
KC Nederland is 30 jaar actief in de 
“documenten” wereld. De laatste 15 
jaar richten wij ons op digitalisatie van 
analoge bedrijfsprocessen. 
Denk hierbij aan factuurverwerking, 
orderverwerking maar ook het 
matchen tussen inkoopbestellingen en 
orderbevestigingen.
Onze expertise ligt in de wereld van de 
groothandel. Daar waar men met een 
grote verscheidenheid aan documenten 
werkt. Verschillende Bouwmaterialen 
groothandels waaronder Bouwcenters, 
BPG’s maar ook de toonaangevende 
inkoopcombinaties binnen de 
bouwsector maken gebruik van onze 
oplossingen. Wij begrijpen deze markt.
Door gebruik te maken van de DICO 
Standaard kan onze herkenningsrobot 
met alle softwareapplicaties binnen de 
bouwkolom samenwerken. Wij maken 
van uw PDF factuur een DICO-factuur.
Wilt u meer weten over onze 
oplossingen en diensten kijk dan op 
www.kcnl.eu
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Geen overbodige nieuwe 
softwareverbintenis
Bedrijven krijgen vaak verteld 
dat het kopen van een scan- en 
herkenoplossing de enige optie is. 
Ze moeten extra software kopen 
en een koppeling zien te realiseren. 
Vervolgens maakt deze software 
een boeking in de bedrijfssoftware. 
Terwijl wij juist opvoeren dat alle 
bouwapplicaties het DICO-formaat 
kunnen importeren. Dus zorgen 
wij dat onze robot het gewoon 
op DICO-formaat aanlevert. Geen 
aanschaf van scansoftware, geen 
dure implementatiekosten en geen 
jaarlijkse supportkosten. Alleen 
een klein abonnement bij ons, op 
maandbasis. En aansluiten maar. 
Wij vinden het fijn dat je met ons 
wil samenwerken. Maar heb je 
geen zin meer, dan stop je heel 
eenvoudig. Dat is ons transparante 
marktmechanisme.“ 

Vertrouwde werkwijze
Het unieke is ook dat we voor alle 
klanten die geen GNL nummer 
hebben, of niet bouw gerelateerd 
zijn, facturen op DICO-formaat 
kunnen aanleveren. Hierdoor kan 
Renze nu volledig geautomatiseerd 
facturen verwerken. Hij hoeft 
aan zijn software niets te laten 
veranderen en hij kan dezelfde 
verwerkingsmethodiek blijven 
hanteren. Bedrijven willen dat graag 
omdat ze dat gewend zijn en zo 
alles op dezelfde vertrouwde wijze 
kunnen blijven doen. 
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ABB en ProPlanet
Kwalitatieve én volledige 
productinformatie met ETIM
Net als ProPlanet speelde ABB een actieve rol bij de ontwikkeling 
van ETIM in 2003. In het bestuur en diverse werkgroepen 
werkten ze jarenlang mee op een uniforme en consistente manier 
productkenmerken te definiëren. Roy Leenders, Projectmanager 
e-business stipt het grootste voordeel aan. “Iedereen die binnen de 
keten deze standaard adopteert spreekt dezelfde taal. Dit brengt enorm 
veel efficiëntie voor iedereen en dus ook voor de fabrikant.”

Standaard alom
“Met de ETIM-classificatie als 
leidraad voor onze software 
kunnen we alle schakels in de 
handelsketen bedienen en maken 
we ketenintegratie mogelijk tussen 
fabrikant, groothandel en detaillist”, 
completeert Moniek Boelhouwer, 
Sales consultant bij ProPlanet. 
“Beschikbaarheid van kwalitatieve 
én volledige productinformatie 
is van essentieel belang voor de 
eindgebruiker.” 

ETIM MC en BIM
Inmiddels levert ABB haar 
producten ook ETIM-MC 

geclassificeerd aan. Naast 
technische kenmerken, 
afbeeldingen en omschrijvingen 
worden ook geometrische 
kenmerken toegevoegd. Hiermee 
kan op een uniforme manier 
gerekend en getekend worden ten 
behoeve van Building Information 
Modeling (BIM). “Een specifiek 
product van ABB in BIM, behoudt 
daardoor alle bekende dimensies”, 
vervolgt Roy. “Deze digital twin 
toont oorsprong, specifieke serie 
en alle technische kenmerken 
voor een juiste werking. In geval 
van veiligheid kan dat zomaar van 
levensbelang zijn”. 

PROPLANET
Al 20 jaar helpt ProPlanet bedrijven, 
waaronder ABB, Schneider, Rexel, 
Oosterberg, Legrand, Norton en 
Hemmink, op het gebied van product 
informatie management en digital asset 
management. 
Met DataProcessor TJ levert ProPlanet 
een complete PIM-applicatie voor 
fabrikanten, agenten en groothandels, 
waarin producten worden 
geclassificeerd volgens de ETIM-, 
GS1- en/of UNSPSC-classificatie en 
verrijkt met technische- en logistieke 
gegevens. Hierna wordt data eenvoudig 
geëxporteerd naar andere systemen 
in vrijwel alle bestandsformaten, zoals 
BMEcat en INSBOU. 
ProPlanet is partner van ETIM en was 
vanaf de start van ETIM betrokken. 
www.proplanet.nl
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Centraal beheer PIM 
“Bij ABB gebruiken we al jaren 
DataProcessor van ProPlanet, een 
compleet PIM-systeem voor het 
beheren en publiceren van ETIM-
geclassificeerde data. Nieuwe 
klassen en kenmerken worden 
meteen verwerkt in het systeem 
en toegevoegd aan onze database. 
Naast technische specificaties in 
ETIM, willen we digitale assets 
toevoegen zoals afbeeldingen, 
datasheets en certificaten. In de 
software van ProPlanet is hierin 
voorzien. Als we content publiceren 
naar bijvoorbeeld 2BA of onze 
website, komt alle gewenste 
informatie mee. De essentie van 
een PIM-systeem is vanuit centraal 
beheer importeren, verrijken, 
exporteren en publiceren. Voor 
betere verkoop, hogere efficiency 
en lagere faalkosten.”

Modulair bouwpakket
“DataProcessor is modulair uit te 
breiden met functionaliteiten en 
omvang, voegt Moniek toe. “We 

geven hierdoor inzicht en gemak 
aan zowel een fabrikant met een 
beperkt productassortiment als 
een groothandel met miljoenen 
artikelen in haar webshop. Volledig 
ingericht naar de wens van onze 
klanten.”

ETIM Dynamisch 
Roy merkt op dat ze ook ETIM 
Dynamisch toepassen. “Wijzigingen 
in het classificatiemodel past 
de software automatisch aan. 
Dan licht bij ABB een rode 
markering op en weten we dat 
we iets moeten corrigeren. 
Naast uitgebreid databeheer en 
datadistributie biedt het systeem 
ons ook het voordeel van de 
integratie met ons ERP-systeem 
(SAP), de koppeling naar onze 
website en productconfiguratoren. 
Ook voor het beheer van 
toekomstprijsinformatie en het 
omarmen van andere classificaties 
zoals GS1 en UNSPSC zitten we bij 
ProPlanet goed.” 
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Martens kunststoffen en SRC
DHZ en ETIM publicatie 
vanuit één PIM
Martens kunststoffen levert haar producten al jarenlang aan de 
installatiebranche. “Dat is de reden waarom de organisatie met ETIM 
begon”, vertelt Jasper Mes, manager ICT. “De eerste tijd volstond het 
om slechts prijsinformatie heen en weer te sturen, om onze klanten te 
ondersteunen bij het doorrekenen van hun ontwerpen. Een artikel en 
een prijs, en daar bleef het bij.”

Brede vraag naar artikelinformatie
Geleidelijk ontving Martens steeds 
vaker aanvullende vragen over meer 
artikelinformatie, zoals afmetingen, 
gewichten en insteekopeningen. 
En die vragen kwamen niet alleen 
vanuit de installatiebranche. 
Martens kunststoffen levert 
namelijk ook materialen aan de 
doe-het-zelf branche, wat Martens 
uniek maakt in Nederland. De vraag 
vanuit de doe-het-zelf wereld was 
nog dwingender: informatie moest 

aangeleverd worden via de GS1-DAS 
data pool. Dus werd er bij Martens 
kunststoffen gezocht naar een 
systeem dat hiervoor geschikt was. 

Product data management pakket
“We verwachtten sowieso dat we 
in de toekomst veel meer gegevens 
beschikbaar zouden moeten gaan 
stellen”, gaat Jasper verder. “Zonder 
op dat moment te weten of we dit 
zouden gaan inrichten voor tien, 
of misschien wel tweehonderd 

SRC SYSTEM INTEGRATORS 
SRC System Integrators levert als 
softwareleverancier EDI- en PIM-
producten aan de B2B-markt, met een 
focus op de detailhandel, voeding, 
doe-het-zelf en gezondheidszorg in 
Nederland, België en Duitsland. Zowel 
transactioneel, in ons EDI-aanbod, als 
commercieel, in onze PIM-producten.
Dankzij onze 30 jaar ervaring in 
marktstandaarden, heeft u met SRC-
PIM een unieke integratie van 2BA, 
ETIM en ook GS1 Doe-Het-Zelf in één 
PIM-oplossing. Onze oplossing is altĳd 
up-to-date met het ETIM datamodel 
zonder extra kosten en wij bieden A tot 
Z ETIM  ondersteuning door mapping 
van uw eigen product informatie naar 
de ETIM  standaard. Wat betreft EDI 
ondersteunen wij de DICO Standaard 
Zo kunt u via EDI van SRC veilig, efficiënt 
en foutloos berichten uitwisselen én 
via SRC-PIM uw altijd gevalideerde 
productinformatie moeiteloos 
uitwisselen met klanten en leveranciers 
in de installatiebranche en de Doe-Het-
Zelf. 
www.src.nl
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potentiële afnemers, hebben we dit 
toch aangegrepen om ook deze kant 
van onze bedrijfsvoering goed in te 
richten. SRC System Integrators was 
de enige partij die ons een pakket 
kon aanbieden om naar én het doe-
het-zelf portal van GS1 én volgens 
het ETIM datamodel konden 
publiceren én valideren.”

PIM verlicht ERP systeem
“Toen wij destijds met SRC contact 
opnamen, bleken zij ETIM nog 
niet in hun software te hebben. 
Vanuit een gezamenlijke interesse 
hebben SRC en Martens dit 
gezamenlijk ontwikkeld. Dankzij 
deze samenwerking hebben wij 
nu een platform vanwaar wij al 
onze data aan wie dan ook kunnen 

exporteren”, vervolgt Jasper. “Het 
was duidelijk dat het eigen ERP 
niet zou volstaan. Soms hebben 
artikelen wel honderd verschillende 
attributen, en als je elke keer het 
datamodel wijzigt, zou je dan ook 
al die aanpassingen in je eigen 
ERP-systeem moeten doen? Dat 
gaat niet. Het grote voordeel voor 
Martens is dus ook de automatische 
validatie. SRC-PIM doet de check of 
de productdata klopt, en of de juiste 
informatie in de juiste velden staat. 
Tot slot wordt SRC-PIM ook gebruikt 
om de productinformatie van onze 
artikelen in te verrijken.” 
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SYNCFORCE
SyncForce is een uniek softwaresysteem 
dat productontwikkeling verbindt met 
de distributie van productinformatie. 
Met het SyncForce Product Success 
Platform (SaaS) kunnen fabrikanten 
voor bouw, installatie en doe-het-
zelf, productontwikkeling versnellen 
door betere interne communicatie. 
Daarnaast optimaliseert SyncForce 
digitale beschikbaarheid, doordat 
productinformatie met één druk op de 
knop wordt gedistribueerd naar alle 
klanten en kanalen. Alle afdelingen 
putten uit SyncForce de centrale 
informatie waardoor prioritering, 
plannen, briefen en compliance van 
productontwikkel projecten foutloos 
en efficiënt plaatsvindt. Zo blijft er 
grip op de product pipeline en tegelijk 
kun je inspelen op ontwikkelingen of 
specifieke vragen uit diverse kanalen 
en landen. Zo versnellen onze klanten 
product success. 
www.syncforce-bouw.nl

ESDEC
Wereldwijd, producent van 
montagesystemen voor zonne-energie.  
Winnaar FD Gazellen award 2020 en 
winnaar Oryx-prijs
www.esdec.com

Esdec en SyncForce
Wendbaar en schaalbaar 
om te kunnen groeien
“Aan de top staan is één, blijven is twee.” Aan het woord is Tom 
ter Haar, productmanager van producent Esdec. “In een zeer vroeg 
stadium klopten we al aan bij SyncForce want de markt beweegt in een 
hoog tempo. We zochten een partner om ons te helpen met de grote 
verscheidenheid aan informatiebehoeften van onze afnemers. We 
hadden behoefte aan één pakket en één partner die kon meegroeien in 
al onze ambities.“

SyncForce ondersteunt 
groeibedrijven, niet alleen met 
een software platform, maar 
ook met veel industrie-kennis 
en ervaring, op het gebied van 
portfolio management en het 
koppelen van klanten en kanalen.  
Omdat Esdec wereldwijd werkt is 
het met SyncForce mogelijk om de 
eigen standaarden te behouden 
en makkelijk te koppelen aan 
de verschillende classificatie-
standaarden zoals ETIM. “Wij 

faciliteren inderdaad de enorm snelle 
groei van Esdec, en hielpen hen orde 
te scheppen in het dataproces”, 
zegt Paul Oudenhooven, business 
development director van SyncForce.

Continue in de startblokken en 
wendbaarheid
“ETIM heeft als classificatiesysteem 
de voornaamste specificaties en 
producteigenschappen in zich”, 
meldt Tom. “Dat is voor ons in onze 
markt een hele goede basis om 
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op voort te bouwen. We kunnen 
in Europa niet uitgaan van één 
standaard. We moeten wendbaar 
zijn en voorbereid op onbekende 
vragen. Als vandaag die afwijkende 
vraag komt hebben wij vandaag of 
morgen het antwoord, ook voor 
andere standaarden. SyncForce is 
daarbij ons gereedschap.”

Data op één plek onderhouden
Alle productinformatie wordt 
eenduidig centraal vastgelegd en 
automatisch geconverteerd naar 
de verschillende standaarden en  
gedistribueerd naar alle klanten 
en kanalen (zoals 2ba). Daarmee 
voldoet de productinformatie aan 
alle eisen van het desbetreffende 
kanaal. Vanaf elk systeem kan 
data worden ingevoerd, en het 
hoeft maar één keer. Esdec hoeft 
daarom niet te twijfelen of de data 
bij de klant wel klopt, of de juiste 
bijlagen up-to-date zijn. Dat gaat 
allemaal geautomatiseerd en is 

voor meerdere kanalen en landen 
tegelijkertijd beschikbaar.

Blijf trouw aan jezelf maar sta 
open voor anderen
Paul: “Als fabrikant wil je een 
unieke positie hebben ten opzichte 
van concurrenten. Blijf trouw 
aan je eigen standaarden, eigen 
producten en datgene wat je 
producten uniek maken. Door zelf 
je productinformatie te beheren 
en door het mogelijk te maken om 
dit naar de verschillende externe 
standaarden te mappen, blijf je als 
fabrikant wendbaar om te reageren 
op de alsmaar veranderende vraag 
uit de markt. Daarnaast is het een 
voorwaarde om te groeien naar 
meer markten en meer sales- en 
marketing kanalen. Van datapools 
tot prijslijsten en van webshops tot 
datasheets. Het is belangrijk om 
hierin te investeren. Ketenstandaard 
is daar een goede partner bij.“
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TRIMBLE
Trimble levert geavanceerde 
oplossingen die de workflows tussen 
het kantoor en de bouwplaats 
transformeren. Met het Trimble 
Constructible Proces doorbreken 
specialisten de grenzen van BIM, 
om fabricage en installatie te 
automatiseren met betrouwbare 
bouwdata. Met toegang tot de grootste 
bibliotheek met fabrikant specifieke 
content en een breed portfolio aan 
hardware- en softwareoplossingen, 
optimaliseert Trimble de gehele 
bouwcyclus, van ontwerp tot 
ingebruikname.
mep.trimble.com/nl
www.hemubo.nl

Hemubo W-Techniek en Trimble
Integrale samenwerking
“Opdrachtgevers stellen scherpere eisen aan content en data. Bij 
Hemubo W-techniek geven we met Stabicad for Revit software daar 
zo goed mogelijk invulling aan.” Anton Zvonaryov implementeert, als 
BIM Manager bij Hemubo W-Techniek, beschikbare informatie conform 
onderliggende standaarden om zo het gewenste vervolggebruik te 
ondersteunen. 

“We stemmen zorgvuldig af met 
groothandels en leveranciers. De 
content die wij toepassen is door 
Trimble in basis al op de juiste 
manier geproduceerd en voorzien 
van juiste ETIM-classificaties met 
GTIN/GLN code. Daarmee sluit 
de content goed aan op onze 
vervolgprocessen. Datatechnisch 
zetten we modellen op met 
content volgens afspraak. Zonder 
aanvullingen gaat het model naar 
de groothandel die de informatie 
er rechtstreeks uithaalt. Benodigde 
onderdelen voor montage worden 
aansluitend volgens planning 
afgeleverd op de bouw. Met ons 
aannemersbedrijf zoeken we 
continu de beste koppeling voor 
onze gezamenlijke processen, 
met minimale inspanningen. Het 

binnenhalen van content voor 
benodigde basisinformatie gaat 
daarbij eenvoudig via de mobiele 
app van Dalux field.“ 

Met de contentstandaard zelf houdt 
Hemubo zich amper bezig. Bijna 
95% van de geproduceerde content 
komt van de MEPcontent.com 
bibliotheek van Trimble en wordt 
bedrijfsbreed ingezet. “Als wij een 
product uit die ontbrekende 5% 
vaker willen gebruiken, dan zoeken 
we contact met de fabrikant via de 
groothandel,” aldus Anton. “Als de 
groothandel of fabrikant nog niet 
zelf kan schakelen, produceren ze 
de nieuwe content vervolgens intern 
of vragen zij om een aanvulling in de 
MEPcontent bibliotheek.” 
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Voordelen specifiek modelleren
“De aanpak in de pre-engineering 
verschilt enorm”, beschrijft Anton. 
“Sommige bedrijven modelleren 
niet-specifiek en plaatsen alleen 
content met algemene parameters. 
Maar onze afdeling streeft juist naar 
100% specifieke content. Dat is 
een lange weg om te bewandelen, 
maar inmiddels zijn partners 
overtuigd. Anderen opperen 
dat specifiek-tekenen zinloos is 
omdat je wellicht halverwege gaat 
wijzigen, en daarom producten-
inkoop liever uitstelt. Dat hebben 
wij integraal met ons bouwkundig 
aannemersbedrijf ondervangen. 
In de calculatiefase en pre-
engineering keuren opdrachtgevers 
via de installatieadviseur al 
diverse te gebruiken producten 
goed. Mogelijke aanpassingen 
veroorzaken in ons model 
daardoor geen actieve wijzigingen 
of tijdverlies door wijziging 

van producten. Diversiteit en 
interpretatieverschil minimaliseren 
we hierdoor ook. Het is meteen 
herkenbaar voor de uitvoering 
en onze groothandel heeft altijd 
voldoende producten op voorraad.” 

Handigheid en helder
“Het vraagt kennis en handigheid 
om praktijktechnische informatie 
bij pre-enginering in modellen 
te verwerken. Daar zijn we goed 
in! Wij verwerken alle specifieke 
componenten in 3D-modellen met 
behulp van een cloudplatform. 
Opdrachtgever, adviseurs en 
uitvoering kijken meteen mee. 
What you see is what you get. Na 
het technisch ontwerp ontstaan 
nauwelijks meer wijzigingen en 
wordt weinig content gewisseld. 
Onze werkwijze gaat sneller 
en vermijdt verwarrende 
interpretaties.” 
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Wiltec en YellowGround
Dezelfde taal 
door de hele keten
Wiltec heeft maar liefst 400.000 producten in haar assortiment. Bij het 
implementeren van het Productinformatiemanagement systeem (PIM) 
was een uniform, gestandaardiseerd datamodel dus erg gewenst. Er is 
voor de veelgebruikte ETIM-standaard gekozen. 

“ETIM is zeer geschikt omdat de 
standaard vooral ook vanuit de 
techniek is ingestoken”, zegt Patrick 
van de Heijden, Product Owner PIM 
en E-commerce bij Wiltec. “Daar 
blijkt ons assortiment het beste bij 
te passen. Om het voor onze eigen 
medewerkers inzichtelijk te houden, 
hebben we er wel een eigen Wiltec-
sausje aan gegeven. De praktische 
hoofdgroepen en de naamgeving 
van categorieën en attributen 
hebben we daarbij natuurlijk 
aangehouden.” 

De beste informatie voor onze 
klanten 
“De reden om een PIM systeem 
te implementeren, is zeker ook 
om de informatie voor onze 
klanten duidelijk en makkelijker 
te ontsluiten. Klanten zoeken en 
filteren bij websites op bepaalde 
extra attributen, zoals lengte, 
breedte, hoogte, kleur en aantal 
decibel. Of juist die ene bepaalde 
normering. En dat wilden we 
allemaal ergens kwijt. Onze 
Category Managers weten best wel 

YELLOWGROUND 
YellowGround is een toonaangevend 
databedrijf met een sterke nadruk 
op Product Informatie Management 
(PIM) en Master Data Management 
(MDM) vanuit zowel technisch als 
functioneel oogpunt. Data zitten in 
het DNA van onze mensen. Onze 
consultants bijten zich graag vast 
in de data uitdagingen waarmee ze 
dagelijks worden geconfronteerd. 
Met jarenlange ervaring binnen het 
PIM en MDM-domein hebben we niet 
alleen een uitstekend trackrecord van 
succesvolle projecten, maar hebben 
we ook veel kennis opgedaan binnen 
verschillende sectoren, waaronder 
bouw en installatie. 
Wij worden dé MDM-experts binnen 
de Nederlandse en Belgische markt 
genoemd. YellowGround is een 
organisatie binnen Xplore Group en 
onderdeel van de Cronos Group, 
een verzameling ecosystemen 
gespecialiseerd in digital commerce en 
marketing. Dankzij dit grote netwerk 
hebben we onbeperkt toegang tot een 
onuitputtelijke bron van informatie. 
Dit heeft een positief effect voor zowel 
klanten als solution providers. 
www.yellowground.eu
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welke data ze moeten uitvragen bij 
leveranciers. Maar we gaven hen 
graag wat extra ondersteuning. 
Ketenstandaard en ETIM hebben 
al dat zoekwerk al gedaan. Veel 
leveranciers hebben het daardoor 
ook al op die manier gestructureerd. 
Ze gebruiken misschien nog niet 
allemaal ETIM, maar het helpt ook 
hen bij het structureren van eigen 
data.“

Makkelijker en sneller uitwisselen 
van data 
Roel van Amstel, Business 
Development Manager bij 
YellowGround, onderdeel van 
Xplore Group, geeft aan dat 
er bedrijven zijn die de ETIM-
standaard gebruiken om de 
eigen interne hiërarchie aan te 
pakken. “Anderen gebruiken 
het ook aanvullend omdat hun 
producten gewoon een afwijkende 
structuur vragen, gebonden aan de 
organisatie. Verder ben je natuurlijk 

altijd afhankelijk van je afnemers en 
in welke keten je werkzaam bent. De 
bouw- en installatiebranche maakt 
veel gebruik van de ETIM-standaard, 
zowel nationaal als internationaal. 
Het kan ook zijn dat meerdere 
standaarden gebruikt dienen te 
worden. Dat vraagt veel kennis en 
ervaring tijdens het implementeren 
van een PIM- of MDM systeem. En 
dat is waar wij ons onderscheiden. 
Buiten de verschillende standaarden 
zijn er meer externe factoren 
die van invloed zijn op de 
implementatie. Denk aan andere 
systemen en datapools, zoals 2BA, 
waarmee je kunt integreren om 
op een efficiënte manier door de 
hele keten accurate data uit te 
wisselen. Intern zijn onderwerpen 
als data governance en data-
kwaliteit, vanwege traceerbaarheid 
van data en wet- en regelgeving in 
toenemende mate van ontzettend 
belang.”
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v.d. Bosch Beton en ZeeBoer
Stap voor stap digitaliseren 
Leverancier en fabrikant v.d Bosch 
Beton is actief in de GWW. De 
automatiseringswereld gaat hier 
relatief traag. Dit familiebedrijf 
laat echter goed zien dat je ook 
stap voor stap kan inhaken op de 
digitalisering.  

“We begonnen ooit met 
het centraal opslaan van 
productinformatie om bestekken 
te voeden, zegt Dinand de Lange, 
hoofd administratie. “Gaandeweg 
kwam er steeds meer bij”. ZeeBoer 
leverde voor v.d. Bosch Beton 
het productinformatiesysteem 
(PIM). “We ontwikkelden het 
integrale softwarepakket Utopis® 
Platform, verheldert directeur 
Peter Veldhuizen. “Daar haalt 
v.d. Bosch Beton bijvoorbeeld 
haar documentatiemap uit en 

alle informatie voor de website. 
Van verpakkingsoverzichten tot 
referenties. Ook koppelden we met 
aqcuisitie-standaard STABU2 de 
bestekservice.

Minder handelingen door DICO en 
waterdicht 
“DICO richt zich vooral op interne en 
externe informatie en transacties”, 
gaat Dinand verder. “We gebruiken 
deze al tijden voor de communicatie 
met aannemers voor orders en 
facturen. De vroegere pakbon of 
het uitvoerdersbriefje is vervangen 
door een digitaal bericht. Naast 
het voorkomen van dubbele 
handelingen is ook de financiële 
afdeling van onze klant blij. Zij 
willen het namelijk graag waterdicht 
hebben. Is wat gefactureerd wordt 
ook echt geleverd?” 

ZEEBOER
ZeeBoer helpt fabrikanten bij het 
verspreiden van productinformatie 
en systeemspecificaties voor de 
bouw. Denk aan bestekteksten, BIM-
informatie, productbladen, rekentools 
en nog veel meer. Hierbij spelen 
standaarden als STABU2, Nl/SfB, RAW, 
DICO, ETIM een belangrijke rol.
ZeeBoer maakt tools waarmee 
fabrikanten hun kennis en kunde 
verspreiden. De fabrikant speelt 
namelijk een belangrijke rol binnen het 
bouwproces. Hij heeft vakkennis, weet 
oplossingen aan te dragen en blijft ook 
na de oplevering van een bouwproject 
betrokken bij de eindgebruiker.
Vrijwel alle sectoren binnen de 
bouwkolom behoren tot de relaties 
van ZeeBoer. Vaak zijn in één branche 
meerdere A-leveranciers klant. 
Sommige al meer dan 30 jaar.
www.zeeboer.nl
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Uitvoerder besteedt zijn tijd 
weer aan excessen
In het ouderwetse systeem zit 
90% overschrijfwerk van zaken die 
toch al goed gaan. Eigenlijk hoort 
de uitvoerder juist te controleren 
op zaken die fout gaan. Met DICO 
keurt hij nu direct op zijn mobiel 
de ontvangst van materialen 
goed. Door de onderlinge digitale 
uitwisseling ontstaat een eerdere 
schifting. De uitvoerder kan zich 
daardoor concentreren op de 10% 
die niet meteen goed gaat, en 
meteen bijsturen. 

Voordelen voor klant
“Doordat het proces van 
goedkeuren sneller verloopt, zit je 
kort op de bal”, zegt Dinand. Een 
groot voordeel voor de klant. En er 
wordt niks over het hoofd gezien. 

Daarnaast is het transparant omdat 
iedereen ziet wat gerealiseerd is en 
wat nog moet gebeuren.” 

Gewoon beginnen
Peter draagt aan dat het heel vaak 
om een repeterend proces gaat. 
“In de basis niet zo moeilijk, maar 
het moet wel goed verlopen. En 
dat is goed te automatiseren. Een 
organisatie is nooit te klein en DICO 
is de experimentele fase al lang 
ontstegen. We raden aannemers 
of fabrikanten dan ook aan de 
handschoen op te pakken en 
gewoon te beginnen. Je kan stap 
voor stap digitaliseren, het is voor 
iedereen bereikbaar.” 
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