
“Bij Lubox en Houtinvoer van Rege-
mortel, die naaldhout invoeren en distri-
bueren, draait Business Central sinds 1 
juli 2019, bij Boers Tuin + Hout sinds ja-
nuari. Dit jaar staat ook UW Logistics in 
de planning. Hiervóór gebruikten we voor 
onze bedrijven de 2009-versie van Navi-
sion. Dit nieuwe pakket van Microsoft 
Dynamics kan veel meer. Daar heeft aca-
don een soort schil omheen en doorheen 
gebouwd, specifiek voor de houtsector: 
acadon_timber”, zegt controller Sipke 
Bakker.

VERBETERINGEN
“Wij zijn tevreden over het programma, 

de implementatie en de begeleiding door 
acadon. Het is niet zo dat ze zo’n pro-

gramma bij je neerleggen en een druk op 
de knop voldoende is om het te laten 
werken. Zelf moet je er ook veel aan 
doen, waarbij het helpt wanneer je ge-
voel hebt met zulke systemen. Dat geldt 
ook voor onze medewerkers, die er zelf 
mee moeten kunnen werken. Ik heb een 
financiële achtergrond met oog voor IT-
ontwikkelingen en ERP-pakketten. Col-
lega Rick Burgmans heeft vooral de ver-
werking van de goederenstroom bege-
leid. Nu we er enkele maanden mee 
werken, merken we de verbeteringen.”

In de analysefase is het proces (in-
koop, opslag, verkoop en deels produc-
tie) met acadon op locatie doorgeno-
men. Bakker: “Daarna is gekeken in hoe-
verre het standaardpakket van acadon 
aansluit en welke aanpassingen nodig 
zijn. In de testfase is een doorloop ge-
maakt van de processen om te zien waar 
we tegenaan zouden lopen. De firma 
acadon heeft tijd gekregen om wijzigin-
gen in het systeem aan te brengen en de 
bedrijven om de werkwijze waar nodig 
aan te passen. Dat is goed gegaan, ter-
wijl bestaande operaties gewoon doorlie-
pen.”

HOUTOPLOSSING SLAAT AAN

De specifieke houtoplossing van 

Business Central – de nieuwste versie 

van ERP-pakket Microsoft Dynamics 

NAV (of Navision) – is door acadon tot 

volle tevredenheid geïmplementeerd 

bij Boers Tuin + Hout, Houtinvoer van 

Regemortel en Lubox.
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NIEUW
“Bij Lubox, Houtinvoer van Regemortel 

en Boers was sprake van een nieuwe in-
stallatie”, zegt acadon-directeur Jorrit 
Wulffers. “Lubox en Boers Tuin + Hout 
met een Nederlandse boekhouding en 
Houtinvoer van Regemortel met een Bel-
gische boekhouding. UW Logistics gaan 
we midden 2020 overzetten naar onze 
acadon_timber-oplossing. Met de 
nieuwe installaties werken zij zonder pro-
blemen vanuit de cloud. Zij zijn overigens 
vooral blij met onze houtoplossing. Pak-
ketregistratie, certificeringen, omrekenen 
van eenheden en stuksberekening 
mogen daarbij niet ontbreken. Ook het 
verschepingsschema is bij Lubox in de 
acadon_timber-oplossing verwerkt.”

“Ons product acadon_timber is een 
ERP-oplossing, gebaseerd op Microsoft 
Dynamics 365 Business Central, die wij 
hebben uitgebreid voor de houtbranche. 
De acadon-timber-oplossing kunnen wij 
eenvoudig integreren met de standaard-
versie van Business Central, wat upda-
ten naar actuelere versies en gebruikma-
ken van de nieuwste functies vergemak-
kelijkt”, onderstreept Wulffers. <<
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