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Standaardoplossing voor een specialist
in maatwerk

De Prêtre Orthopedie is een familiebedrijf met een historiek die vijf generaties
overspant. De onderneming combineert de retail van comfortschoenen met de
productie van orthopedische schoenen en steunzolen op maat. De keuze voor SAP
Business One moet hen toelaten ook in de toekomst de Belgische referentie bij
uitstek te blijven op het vlak van orthopedie.

Company:
De Prêtre Orthopedie
Industry:
Retail & Productie
Productsandservices:
Orthopedische schoenen
en steunzolen op maat
Website:
www.depretre.be
SAP Solutions:
SAP Business One
Partner:
Icorda
www.icorda.be

Uw voeten in goede handen
De Prêtre Orthopedie is een bedrijf met geschiedenis en traditie. Aan het eind van
de negentiende eeuw vestigde Pieter Benjamin De Prêtre zich als lederhandelaar in
Brugge. Zijn zoon bouwde de zaak uit tot een gerespecteerde schoenmakerij. In de
jaren vijftig van de vorige eeuw was het bedrijf een begrip in de streek en het adres
bij uitstek voor een op maat gesneden comfortschoen.
Robert De Prêtre trad in de voetsporen van de drie voorgaande generaties toen
hij zich in de jaren zestig en zeventig toelegde op de creatie en productie van
orthopedische schoenen. In tien jaar tijd groeide de onderneming uit tot een
absolute trendsetter in België.
Vandaag staat Geert De Prêtre als vijfde generatie aan het roer van een modern
podologisch centrum. Met 45 medewerkers, verspreid over vestigingen in Brugge, Lokeren, Ieper, Aalst en Oostende, gaat De Prêtre Orthopedie er prat op een
oplossing in huis te hebben voor elk voetprobleem.
In het atelier in Brugge vervaardigt De Prêtre Orthopedie steunzolen en
orthopedische, diabetes- en postoperatieve schoenen op maat. Deze worden
volledig in eigen beheer gemaakt en aangepast aan de behoeften en wensen
van individuele klanten. Daarnaast verkoopt het bedrijf kwaliteitsvolle
comfortschoenen. Het schuimt met een kritisch oog de markt af en biedt enkel die
schoenen aan die orthopedisch verantwoord zijn én met een steunzool gedragen
kunnen worden.
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Waarom SAP?
Streven naar meer kostenefficiëntie
“De prijs van leder verdubbelde de voorbije tien jaar. De kosten voor arbeid lopen
almaar op en ook de energiefactuur blijft stijgen. De prijs van een orthopedische schoen wordt echter bepaald door het RIZIV en is al tien jaar onveranderd
gebleven”, vertelt zaakvoerder Geert De Prêtre. Deze beperkte beweegruimte dwingt
De Prêtre Orthopedie om voortdurend te streven naar een betere kostenefficiëntie.
Een strakke organisatie en logische structuur vormen de basis voor ieder proces
binnen het bedrijf.
De opgang van de orthopedische chirurgie stelt de ondernemingeveneens voor
uitdagingen. “Orthopedisch chirurgen zijn eigenlijk onze grootste concurrenten”,
aldus Geert De Prêtre. “Die mensen leveren schitterend werk, maar zorgen er
wel voor dat wij voortdurend alert moeten blijven.” Door de vooruitgang in de
medische wereld wordt de groep met potentiële klanten voor De Prêtre Orthopedie
kleiner. Daarom breidde het bedrijf zijn aanbod de voorbije jaren gevoelig uit. De
retail van kwali- teitsvolle comfortschoenen werd een belangrijk onderdeel van het
businessmodel.
Met deze dubbele focus – op productie én op retail – is De Prêtre Orthopedie
een buitenbeetje binnen de sector. Deze evolutie, samen met een voortdurend
streven naar meer kostenefficiëntie, zorgde ervoor dat softwarepakketten onder
toenemende druk kwam te staan. Geert De Prêtre: “We werkten al twintig jaar
met een maatwerkpakket, geschreven in een verouderde ontwikkelingstaal. De
ondersteuning was langzaam aan het afbrokkelen. Als we vooruit wilden, moesten
we wel de switch maken naar een nieuw pakket.”

Met een focus op zowel retail als productie is De Prêtre Orthopedie
een buitenbeetje binnen zijn sector.
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Waarom SAP? (2)
Het belang van een meedenkende partner
Van bij het begin stond een voorwaarde buiten kijf: het nieuwe ERP-pakket
moest een standaardpakket zijn. Problemen met legacy mochten in de toekomst
geen rol meer spelen. Daarnaast wilde Geert De Prêtre hiermee ook voorkomen
afhankelijk te zijn van één externe partner: “Een oplossing als SAP staat op zich. Je weet
duide- lijk wat je eraan hebt. En klikt het niet met de ene implementatiepartner, dan
kan je makkelijk overschakelen naar een andere partner voor support.”
Zo kwam De Prêtre Orthopedie snel uit bij de grote spelers op de markt. De
keuze tussen deze gevestigde waarden was niet evident. Het was uiteindelijk partner
Icorda die een doorslaggevende rol speelde. “Vanaf de eerste ontmoeting klikte
het. Ze gaven ons vertrouwen en toonden duidelijk dat ze mee wilden gaan in onze
manier van denken”, vertelt Geert De Prêtre.
Op zoek naar zekerheid ging Geert De Prêtre ook te rade bij collegaondernemers. Het verhaal dat hij daar te horen kreeg was zeker niet altijd even
positief.“Ik denk dat velen onterecht een slecht beeld hebben van‘die grote,logge en dure
ERP-pak- ketten’. Vaak gaat het om kmo’s die een tiental jaar geleden de stap
hebben willen zetten, om daarna terug te krabbelen naar hun oude maatpakketten.
Met SAP Business One is er vandaag echter een oplossing op maat van kmo’s. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat meer en meer collega’s de sprong wagen.”

“Vanaf de eerste ontmoeting klikte het met onze partner
Icorda. Ze gaven ons vertrouwen en toonden duidelijk dat ze
mee wilden gaan in onze manier van denken.”
Geert De Prêtre, zaakvoerder, De Prêtre Orthopedie
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Implementatie
Vertrouwen als motor
Dankzij de goede samenwerking met Icorda verliep de implementatie van SAP
Business One bij De Prêtre Orthopedie zo goed als vlekkeloos. Nadat het
bedrijf in de zomer van 2012 de knoop doorhakte, volgde een voorbereidingsfase
van zes maanden. In deze periode nam Icorda de organisatie van De Prêtre Orthopedie onder de loep. Het ging op zoek naar de gemene deler tussen de realiteit en de
manier waarop processen gestructureerd worden binnen SAP Business One.
De interne project manager bij De Prêtre Orthopedie kreeg een sleutelrol in het
implementatietraject. Geert De Prêtre: “Het is belangrijk dat je iemand aanstelt die
de boel van dichtbij opvolgt en die als aanspreekpunt kan fungeren. Dit zowel naar
je externe partner toe, als voor alle interne vragen of opmerkingen. Je moet deze
persoon ook voldoende tijd en het nodige vertrouwen geven. Vier maand lang was
hij full time bezig met de implementatie. Vandaag neemt de opvolging nog zo’n
dertig procent van zijn tijd in beslag.”
Na een testfase gingen begin 2013 de interne opleidingen van start. In totaal werden
een tiental gebruikers wegwijs gemaakt in het nieuwe systeem. Een consultant van
Icorda verzorgde de trainingssessies, die plaatsvonden in het bedrijf zelf.
Op 15 april 2013 maakte De Prêtre Orthopedie de definitieve overstap naar SAP
Business One. Dat dit uiteindelijk een tweetal weken later was dan voorzien, was
vooral te wijten aan de extra zorg die aan de masterdata werd besteed. “Het
verzamelen en ordenen van alle gegevens duurde iets langer dan we op voorhand
hadden ingeschat. Maar zonder een goed gestructureerde database begin je er
beter niet aan”, merkt Geert De Prêtre op.
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Oplossing
Alle kernprocessen in SAP Business One
Met SAP Business One koos De Prêtre Orthopedie voor de integratie van alle
kernprocessen in één en hetzelfde standaard ERP-pakket. Zowel het financieel
beheer van de onderneming, als het klantenbeheer, de aan- en verkoop, en de
managementrapportering verlopen op basis van een gestroomlijnd platform.
Het bedrijf beschikt nu over een krachtige ERP-tool, met de nodige aandacht
voor de eigenheden van een kmo-omgeving. Tien gebruikers, verspreid over
vestigingen in Brugge, Ieper, Aalst, Lokeren en Oostende, kunnen voortaan
vertrouwen op dezelfde, continu up-to-date data.
De compatibiliteit van het pakket zorgt voor een vlotte samenwerking met andere
applicaties. Voor de interactie met mutualiteiten gebruikt De Prêtre Orthopedie
bijvoorbeeld een maatwerkoplossing die naadloos communiceert met SAP
Business One. (zie verder)
Door het groeiende aandeel van retail in de activiteiten van De Prêtre Orthopedie
ging extra aandacht naar de aan- en verkoopfunctionaliteiten van het pakket. Samen
met de automatisering van de volledige administratie vormt dit luik de motor van
de oplossing. Wegens het specifieke karakter van de productie, met een hoge mate
aan maatwerk, besliste het projectteam om de aansturing van productie voorlopig
buiten de scope van het project te laten.

Door het groeiende aandeel van retail in de activiteiten van
De Prêtre Orthopedie ging extra aandacht naar de aan- en
verkoopfunctionaliteiten van het pakket.
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Oplossing (2)
Dossieropvolging
Bij een ERP worden alle grote processen zoals stockbeheer, productie,
facturatie, klanten-beheer aan elkaar gelinkt. Zo worden de activiteiten van alle
bedrijfseenheden op elkaar afgestemd. ICORDA onderzocht ook of er sommige
processen in het bedrijf nog verder konden geautomatiseerd worden. Bij De
Prêtre is het opmaken van een dossier voor het RIZIV van essentieel belang voor de
terugbetaling. Door dit specifiek proces te automatiseren met behulp van de
ICORDA dossiermodule, konden niet alleen de RIZIV terugbetalingen met meer
precisie en sneller afgehandeld worden, maar werd ook de afhandeling van de
dossiers binnen de ERP structuur geïntegreerd.
De ICORDA dossiermodule is een handige tool voor alle bedrijven die binnen
hun bedrijfsprocessen hun dossieropvolging of case management op meer
gedetailleerde wijze willen automatiseren. Op deze manier kan niet alleen tijd worden
bespaard, maar kan ook de service naar de klanten toe worden verbeterd. Bij De
Prêtre werden de RIZIV dossier geautomatiseerd, maar dezelfde ICORDA
dossiermodule kan ook gebruikt worden voor de correcte behandeling van een
geboortelijst in een babywinkel of een ISO gecertificeerde klachtenbehandeling binnen uw bedrijf.
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Voordelen
Naar een efficiënter stockbeheer
De overstap naar SAP Business One zorgde bij De Prêtre Orthopedie voor meer
duide- lijkheid en verkleinde de foutenmarge. Geert De Prêtre: “In ons oude systeem
zaten klanten voor retail, orthopedische schoenen of steunzolen elk in een afzonderlijke lijst. In plaats van die wildgroei aan excelbestanden, hebben we nu één centrale,
uniforme database.Zo kan je bijvoorbeeld voor een commerciële mailing veel gerichter
gaan sorteren. En je voorkomt ook dat een persoon dezelfde brief tien keer ontvangt.”
Het bedrijf is nu een halfjaar aan de slag met het nieuwe pakket. Het is nog even
wachten om ten volle de vruchten te plukken van deze overschakeling. Op termijn
moeten de rapportering en statistieken voor een toegevoegde waarde op het vlak
van retail zorgen. Dankzij het systeem zal De Prêtre Orthopedie per merk of type
van schoen – zelf per schoenmaat – exact kunnen nagaan wat de verkoopcijfers en
marges zijn.
Een beter inzicht in de cijfers moet ook leiden tot een efficiënter stockbeheer.
“Ik ga ervan uit dat wij dankzij SAP Business One onze stock met zo’n 15 procent
kunnen inkrimpen”, vertelt Geert De Prêtre. “Als je weet dat dit op jaarbasis een
besparing van 150.000 à 200.000 euro betekent, snap je dat de investering in het
pakket zichzelf snel terug kan verdienen.”
De belangrijkste winst hoopt het bedrijf echter te boeken via een verbeterde
orga- nisatie en structuur. Geert De Prêtre: “De standaardprocessen van een
systeem als SAP hebben hun waarde bewezen bij andere bedrijven. Door je
organisatie aan deze processen aan te passen, profiteer je mee van de know-how en
ervaring van al deze voorgangers.”

“Ik ga ervan uit dat wij dankzij SAP Business One onze stock
met zo’n 15 procent moeten kunnen inkrimpen. Op jaarbasis
betekent dit een besparing van 150.000 à 200.000 euro.”
Geert De Prêtre, zaakvoerder, De Prêtre Orthopedie
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Toekomst
Focus op consolidatie
Ondanks een steile leercurve zijn de ervaringen na een half jaar SAP Business
One zeer positief. Op termijn overweegt De Prêtre Orthopedie ook de aansturing
van zijn productie te integreren. Geert De Prêtre: “Al zal dat zeker geen evidente
zaak zijn. Doordat de schoenen die we maken stuk voor stuk maatwerk zijn, is het
materiaalgebruik quasi onmogelijk in te schatten.”
De prioriteit van De Prêtre Orthopedie ligt nu bij een verdere consolidatie. In een
uiterst strenge markt houdt het bedrijf beide voeten stevig op de grond. Het wil
de komende jaren met dezelfde middelen toch een hogere omzet realiseren. De
schaalbaarheid van SAP Business One ondersteunt dit groeiscenario en wapent het
bedrijf voor de volgende vijf generaties.
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