
In net geen drie decennia groeide Elipse uit van een eenmanszaak tot een  
dynami- sche kmo met de blik over de grenzen heen. Het bedrijf verdeelt  
elektronische voedingen en adviseert toonaangevende technologiebedrijven bij 
het integreren van deze producten in hun apparaten en machines. In 2008 besloot 
Elipse zijn bestaande ERP-pakket op maat te vervangen door SAP Business One. Vijf 
jaar later heeft de kmo allesbehalve spijt van deze beslissing.

De kracht van een specialist in power

Elipse is een Vlaamse kmo gespecialiseerd in elektronische voedingsmodules. 
Het bedrijf uit Wijnegem is binnen de Benelux exclusief verdeler van een aantal 
nichemerken, die elk marktleider zijn in hun eigen vakgebied. Onder leiding van  
Ge- neral Manager Evert Gys koppelt Elipse kwaliteitsproducten aan ervaring en  
expertise. De ingenieurs van Elipse ondersteunen klanten met technische advies en 
consulting in het design-in-proces van voedingen. Elipse zoekt steeds naar de beste 
en voordeligste oplossing voor beide partijen. 

“Bij de opstart van een project bestuderen we samen met de klant wat hij precies 
nodig heeft. Op basis van die vereisten kiezen we de productiepartner die het best 
geschikt is. Daarna coördineren we het volledige ontwikkelingsproces, van prototype 
tot uitrol”, verduidelijkt Evert Gys. 

In 1986 ontstond Elipse als eenmanszaak op de zolderkamer van Paul Gys. In 2006 
nam zoon Evert de fakkel over van zijn vader. Het bedrijf evolueerde intussen van 
een klein productiebedrijfje naar een forse kmo met focus op verkoop en service.  
Negentig procent van de omzet is vandaag afkomstig uit de verkoop van standaard-
voedingen en modules op maat. Twaalf gemotiveerde werknemers zorgen samen 
voor een omzet van 7,5 miljoen euro. 

Elipse kan prat gaan op duurzame partnerschappen met gerenommeerde klanten 
in de high-end industrie. Zij kiezen voor Elipse vanwege de knowhow, betrouwbare 
producten en stipte service.
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Op zoek naar een ERP-pakket op mensenmaat

“Tot in 2008 werkten wij met een ERP-pakket dat mijn vader als hobby- 
programmeur schreef, na zijn uren. Het ging om een stabiel systeem in DOS,  
volledig aangepast aan onze behoeften. Toen mijn vader op pensioen ging en zijn  
ondersteuning weg viel, drong de keuze voor een nieuw pakket zich op”, vertelt Evert 
Gys.

Hoewel het toenmalige maatpakket uitstekend zijn werk deed, hinkte het  
achterop bij nieuwe evoluties. De DOS-omgeving liet bijvoorbeeld niet toe om e-mail te  
integreren. Hierdoor moesten offertes of facturen telkens afgedrukt worden, om ze 
daarna via fax of post te verzenden. 

Voor Evert Gys in 2006 bij Elipse de fakkel overnam, was hij aan de slag als  
bedrijfsrevisor. Hij zag bij heel wat bedrijven de troeven van een geïntegreerd ERP- 
pakket in de praktijk. De grote pakketten op de markt zijn echter vaak te log voor een 
dynami- sche kmo. Evert Gys: “Ik wilde absoluut niet met een bazooka op een mug 
schieten. We zochten een standaardpakket dat nauw aansloot bij de schaal en aard 
van ons bedrijf. Tegelijkertijd moest het pakket wendbaar genoeg zijn om ook in de 
toekomst een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen.”

Met SAP Business One vond Elipse een standaard ERP-pakket, op maat van 
kmo’s. De software biedt ruime mogelijkheden, maar is tegelijkertijd betaalbaar en  
voldoende flexibel.
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“We zochten een standaardpakket dat nauw aansluit bij de 
schaal en aard van ons bedrijf. Tegelijkertijd moest het pakket 
wendbaar genoeg zijn om ook in de toekomst een antwoord te 

bieden op nieuwe uitdagingen.”

Evert Gys, General Manager, Elipse

Waarom SAP?
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De aantrekkingskracht van professionele tools 

De klanten van Elipse zijn hoofdzakelijk grote multinationals. SAP is sterk  
ingebur- gerd in die omgeving en wordt meer en meer een universeel systeem. Met 
SAP Business One spreekt Elipse nu dezelfde taal als zijn klanten. Communicatie 
verloopt vlotter en systemen kunnen rechtstreeks aan elkaar gelinkt worden.

De naam SAP vormde een extra, doorslaggevend argument voor Elipse. Op de  
arbeidsmarkt concurreert het bedrijf met enkele grote spelers in de zoektocht 
naar talent: “Professionele tools, zoals SAP Business One, zijn een handige  
aantrekkingspool. Ze stralen af op je imago als bedrijf en kunnen helpen om  
interessante profielen voor een carrière bij Elipse te winnen.”

De focus van Elipse verschoof de voorbije decennia van productie naar verkoop 
en service. Terwijl alle medewerkers op een of andere manier het ERP-systeem  
gebrui- ken, hebben ze niet per se dezelfde functies nodig. SAP voorziet  
verschillende types licenties, waardoor Elipse naast full users ook met beperktere 
salesprofielen in het systeem aan de slag kan. Evert Gys was bijzonder opgezet 
met deze mogelijkheid: “De beperkte licenties zijn goedkoper en zorgen voor een  
aanzienlijke besparing. Als verkoopgericht bedrijf speelde dit een belangrijke rol in 
onze keuze voor SAP Business One.”
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“De uitstraling van SAP als troef op de arbeidsmarkt.”

Waarom SAP?
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De 80/20-regel

Bij de implementatie van SAP Business One primeerde voor Elipse gebruiksgemak 
op snelheid. De hoge eisen die de kmo aan het pakket stelde, speelden hierbij een 
belangrijke rol. “Als we het pakket gewoon off-the-shelf hadden geïmplementeerd, 
kon dit misschien sneller. We hadden echter specifieke eisen en noden, die niet in 
een-twee-drie op te lossen waren. Door onze veeleisende houding en de geduldige 
aanpak van partner ICORDA, hebben we nu het luxesysteem dat we wilden.”

Evert Gys is er zich maar al te goed van bewust dat Elipse met het oude  
maatwerk- pakket verwend was. Doordat het bedrijf zelf instond voor de  
ontwikkeling ervan, was lange tijd niets te veel gevraagd. Ontbrak er een optie, dan 
programmeerde Paul Gys die dezelfde avond erbij. 

De implementatie van SAP Business One verplichtte Evert Gys kritisch om te gaan 
met de verwachtingen van zijn team: “De verlanglijstjes voor het nieuwe systeem 
bleven maar groeien, wat enorm veel extra programmeerwerk met zich mee dreigde 
te brengen. Op een gegeven moment heb ik op de rem getrapt. 

Je moet bereid zijn om je organisatie in vraag te stellen en je processen  
indien nodig aan te passen aan het pakket. Anders moet je simpelweg niet voor een  
standaard- oplossing kiezen. SAP Business One neem je voor 80 procent zoals het 
is, de overige 20 procent is parametriseerbaar op maat van je eigen noden. Daarbij 
is het belang- rijk om de toegevoegde waarde van iedere ingreep grondig af te wegen 
en ook eventuele alternatieven te bekijken.”
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Korte terugverdientijd

Binnen Elipse zelf coördineerden twee personen het implementatieproces,  
terwijl Evert Gys de ontwikkeling vanop een afstand volgde. Het echte werk gebeurde 
door partner ICORDA, waardoor de verantwoordelijken het proces perfect met hun  
gewone dagtaak konden combineren.

De switch tussen het oude en het nieuwe systeem verliep naadloos. Na een korte 
periode van proefdraaien in een testsysteem, haalde het projectteam op vrijdag- 
avond de masterdata uit het oude systeem. Tijdens het weekend migreerde ICORDA 
deze data naar de nieuwe omgeving. Op maandagochtend kon Elipse meteen aan de 
slag in SAP Business One.

Voor een kmo is de keuze voor een geïntegreerd ERP-pakket een aanzienlijke  
inves- tering. De efficiëntiewinst en betrouwbaarheid van SAP Business One zorgen 
volgens Evert Gys echter voor een relatief korte terugverdientijd: “Alles opgeteld 
hebben wij zo’n 100.000 euro geïnvesteerd in het pakket, de implementatie en de 
licenties. Ondertussen hebben we deze som er zeker alweer uitgehaald.”

Partner ICORDA stond in voor de grondige opleiding van de medewerkers. Tijdens 
een driedaagse training bij Elipse deden de ICORDA-consultants de mogelijkheden 
van SAP Business One uitvoerig uit de doeken. Nadat het team van Elipse enige tijd 
met het pakket gewerkt had, werd nog een extra dag training ingelast om antwoord 
te bieden op specifieke vragen.
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Integratie van alle businessprocessen in één oplossing

Elipse beschikt vandaag over een ERP-pakket dat zijn waarde al uitvoerig heeft  
bewezen bij tal van andere distributiegerichte kmo’s. SAP Business One vormt 
ondertussen de goed geoliede motor van het bedrijf. Elipse benut ten volle de  
beschikbare modules binnen het pakket. Alle businessprocessen draaien binnen 
één en hetzelfde systeem: boekhouding, aan- en verkoop, voorraadbeheer, klanten- 
relaties, managementrapportering …

De overstap van een maatwerkpakket naar een standaardoplossing stelde  
bijzondere eisen aan de manier waarop het pakket geïmplementeerd werd.  
Indien bepaalde processen in het oude systeem erg verschillend verliepen, opteerde 
Elipse ervoor medewerkers via pop-ups hierop te wijzen. Deze kattenbelletjes zijn 
eenvoudig in te stellen en vormen een houvast voor de medewerkers in hun nieuwe 
omgeving.

Ook de User Defined Fields en Tables droegen bij tot het succes. Evert Gys legt uit: 
“Met deze optie kunnen eindgebruikers zelf velden of specifieke tabellen toevoegen 
aan de standaarddatabase. Dit laat ons toe zelf op specifieke scenario’s inspelen, 
zonder dat daarbij extra programmeerwerk nodig is. De optie vormt een brug tussen 
het standaardpakket en maatwerkoplossingen.”
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“Dankzij de User Defined Fields kunnen we inspelen op specifieke 
scenario’s, zonder dat daarbij extra programmeerwerk nodig is.”

Evert Gys, General Manager, Elipse

Oplossing
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Eenduidige data verkleint de kans op fouten

Vijf jaar na de implementatie is Elipse zeer tevreden over de werking van SAP  
Business One. Het pakket vereenvoudigde tal van processen en geeft het bedrijf 
meer controle over de dagelijkse werking.

Tijdens de overgang naar het nieuwe systeem werd Elipse  
geconfronteerd met de kwetsbaarheid van hun oude omgeving, legt 
Evert Gys uit: “Toen we onze masterdata verzamelden, werd duidelijk dat  
we er nogal wat dubbele databases op na hielden. Prospecten stonden op de ene 
lijst, klanten op een andere, terwijl sales en boekhouding vaak nog eens elk hun eigen 
lijst hanteerden. Dankzij de CRM-module van SAP Business One is dit euvel verleden 
tijd. Nieuwe gegevens moeten we maar één keer invoeren, wat de kans op fouten veel 
kleiner maakt.”

SAP Business One legt daarnaast automatisch links tussen documenten en 
data. Wanneer Elipse een product verkoopt, genereert het systeem direct  
een verkoopfactuur, boekt het de transactie in de boekhouding en creëert het een 
openstaande betaling. Ook inkoopfacturen en orders worden direct aan andere 
transacties gelinkt. Hierdoor beschikt Elipse steeds over een volledig overzicht en 
kan het gerichter marges en prijzen bepalen.

Informatie uit het verleden is voortaan veel sneller terug te vinden. Wat bestelde een 
klant drie jaar terug? Bij welke leverancier klopte Elipse toen aan? Doordat alle han-
delingen in het systeem aan een gebruiker gelinkt zijn, kan het bedrijf bij eventuele 
problemen bovendien gemakkelijk nagaan wie wat al dan niet deed. 

ICORDA NV
Brugsevaart 32
B-9030 MARIAKERKE (GENT)
tel 09 227 66 76 | fax 09 227 97 45
e-mail: info@icorda.be

Voordelen

http://www.icorda.be
mailto:nfo%40icorda.be?subject=


Sneller reageren op basis van real-time informatie

“De opties op het vlak van rapportering zijn voor mij een van de grootste  
voorde- len van SAP Business One”, vertelt Evert Gys. “Via een overzichtelijk  
dashboard heb ik onmiddellijk toegang tot real-time informatie. Wat hebben we 
verkocht? Wat zijn mijn marges? Zijn er nog openstaande orders? Je krijgt een  
totaalbeeld en kan sneller reageren indien nodig. Naarmate het bedrijf groeit, wordt 
deze controle als-maar belangrijker.”

Na de overstap naar SAP Business One voerde Elipse een gerichte promotieactie 
om klanten aan te sporen niet langer voor papieren facturen te kiezen. De gemiddeld 
6.000 facturen die jaarlijks de deur uitgaan, worden vandaag hoofdzakelijk via e-mail 
verstuurd. Dit is niet alleen positief voor het milieu, maar laat Elipse ook besparen op 
printkosten, papier, postzegels en enveloppes.

De nieuwe omgeving bracht in de praktijk misschien wel de meeste voordelen voor 
de serviceafdeling van Elipse. Dankzij de verregaande automatisering verzetten 
vandaag drie mensen het werk dat ze voorheen met vier deden. Ook de klanten van 
Elipse plukken de vruchten. Evert Gys: “We kunnen beter inspelen op specifieke 
verwachtingen. Wil een klant een factuur op het ene adres, maar de levering op een 
ander adres krijgen? Specifieke wensen zijn in enkele klikken geïntegreerd in het  
systeem en worden voortaan ook consequent nageleefd. Klanten krijgen een  
gepersonaliseerde service, die in een verder mondialiserende bedrijfswereld van 
goudwaarde is.”
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“Onze serviceafdeling verzet vandaag met drie mensen het 
werk dat ze voorheen met vier deden.”

Evert Gys, General Manager, Elipse 

Voordelen (2)
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Diversifiëren binnen de bestaande markten

Na een korte leercurve haalt Elipse vandaag het onderste uit de kan met SAP  
Business One. “Een ERP-pakket moet je bedrijf op een zo organisch mogelijke  
manier ondersteunen. Het moet daarbij liefst zo weinig mogelijk op de voorgrond 
komen. Met SAP Business One zitten we gebeiteld voor de komende jaren”, legt 
Evert Gys uit.

Elipse maakt zich sterk met twee bijkomende krachten de huidige omzet van 7,5  
mi- ljoen op korte termijn nog op te kunnen trekken naar 10 miljoen euro. De  
volgende stap schuilt in diversifiëring binnen de bestaande markten. 

Evert Gys blikt vol ambitie vooruit: “We zijn bij heel wat grote  
machinebouwers kind aan huis en willen daar gebruik van maken door hen ook andere  
automatisatieproducten aan te bieden. Met SAP Business One zijn we hierop  
voorbereid. Het is perfect mogelijk een nieuwe divisie toe te voegen, met aparte  
rapportering, boekhouding of voorraadbeheer. We testten dit al uit in een  
proefproject en de resultaten waren zeer positief.”
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