FUMICO FUMIGATIONS

SOFTWAREOPLOSSINGEN
OP MAAT

KLANTVERHAAL

Fumico Fumigations is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in ongediertebestrijding. Het heeft jarenlange
ervaring met begassing van allerlei soorten voedselvoorraden en objecten, zowel op locatie van klanten als
op eigen verwerkingslocaties. Fumico maakt onderdeel
uit van een omvangrijk ketenproces en bij de bedrijfsvoering is sprake van grote hoeveelheden data die op
diverse manieren worden verwerkt. Begin 2020 is het
bedrijf de oude ICT-systemen ontgroeid en gaat men
op zoek naar een geschiktepartij om samen een volledig op maat gemaakte softwareoplossing te ontwikkelen. Jop Verbeek, Bedrijfsleider van Fumico Fumigations vertelt hoe OVSoftware met zijn team samenwerkt
bij het realiseren van een toekomstbestendige oplossing voor het bedrijf.

VAN SPECIALIST NAAR PRODUCTIEDRAAIEN

HOGE EISEN

Jop: “Fumico is ooit begonnen met het toepassen van
begassingstechnieken in cacao-opslag die volledig
voldoen aan alle hiervoor geldende wet- en regelgeving.
Een eerste techniek werd uit Amerika gehaald, maar daar
bleef het niet bij. Meerdere soorten bewerkingen en eigen
bewerkingslocaties volgden al snel. Een van de belangrijke pakketten die we gebruikten om onze processen te ondersteunen, was meegekomen met een overname. Deze
software was eigenlijk bedoeld voor metaalbedrijven: het
op voorraad houden en bestellen van boutjes, moertjes en
schroefjes. Qua opzet sloot dit systeem natuurlijk niet volledig aan bij onze manier van werken, maar we bleven er
wel in investeren om tenminste iets te hebben. Toen we in
een aantal van onze specialismen te maken kregen met
‘massaproductie’, groeiden we in korte tijd van 1 naar 4-5
terminals en kregen we in rap tempo te maken met meer
containers en meer klanten. Het werd snel duidelijk dat er
voor een adequate ondersteuning van onze medewerkers
meer nodig was dan nog een paar extra Excellijsten. Op
dat moment begon de zoektocht naar een partij die ons
kon helpen bij het ontwik- kelen van een compleet op
maat gemaakt systeem.

We hadden al te lang concessies gedaan, dus dit keer
wilden we software die naadloos zou passen bij onze
processen. Ook de partij die ons bij de ontwikkeling ervan
zou gaan ondersteunen, moest uiteindelijk aan behoorlijk wat eisen voldoen. Belangrijke voorwaarde was in elk
geval dat het een lokale speler zou zijn: je gaat gedurende
een langere periode een heel intensieve samenwerking
aan waarbij je snel en vaak wilt kunnen communiceren.
Dat gaat naar ons idee niet met een partij die aan de
andere kant van Nederland zit. Tweede zoekcriterium was
de grootte van het bedrijf: niet zo groot dat je er slechts
een nummer bent, maar wel groot genoeg om snel, de
nodige IT-professionals dedicated in te kunnen zetten
op het project. Onze IT wordt al sinds jaar en dag naar
tevredenheid verzorgd door een externe IT-er, maar bij dit
soort projecten heb je gewoon meer capaciteit nodig. Je
wilt verschillende specialisaties in kunnen zetten en zeker
weten dat je de meest recente technieken gebruikt. Ook
is het belangrijk dat de kennis over het ontwikkelde systeem breder is belegd dan bij één enkele persoon. Na de
nodige gesprekken kwamen we uit bij OVSoftware dat letterlijk bij ons om de hoek zit. Een professionele club met
de nodige kennis en kunde om niet alleen goede software
te ontwikkelen, maar ook te kunnen onderhouden.

“Samen met OVSoftware hebben we een moderne webapplicatie ontwikkeld
waarmee we nu en in de toekomst grip houden op belangrijke processen.”

VERSTAND VAN AUTOMATISEREN

EENMALIGE INVOER VAN GEGEVENS

TOEKOMST-PROOF

OVSoftware heeft precies de goede schaalgrootte, spreekt
onze taal en heeft haar mensen voor langere periode op
onze locatie aan het werk gezet. Hierdoor waren de lijntjes
kort en werd er met betrokkenen in de hele organisatie
direct geschakeld. Dat heeft geleid tot een systeem dat
aan de gestelde eisen voldoet én een breed draagvlak
heeft binnen onze organisatie. Wij zijn ondernemers en
hebben geen verstand van automatisering. Dan is het
extra belangrijk om met partijen te werken die dat wel
hebben en die je kunt vertrouwen. OVSoftware heeft ons
uiteindelijk volledig ontzorgd op alle aspecten van het
project. Van de analyse van de bedrijfsprocessen, de model- lering, het architectuuradvies, de realisatie tot en met
het testen. Maar ook het projectmanage- ment en een
goede invulling van agile werken waarbij rekening wordt
gehouden met veranderende wensen gedurende het project waren bij hen in goede handen. Bovendien werd bij
alle activiteiten op een positieve en constructieve manier
samengewerkt met de andere externe IT-er en natuurlijk
ons eigen team.

Het ontwikkelen van maatwerk software doe je niet
zomaar, daar ligt een business case aan ten grondslag. Er
moeten genoeg orders binnenkomen om de investering
terug te kunnen verdienen. Doordat we te maken hadden
met een aanzienlijke schaalvergroting, was dat bij ons het
geval en zien we nu al veel voordelen. We hoeven bijvoorbeeld niet meer handmatig facturen op te stellen, met
één druk op de knop rolt de rekening eruit én wordt hij
bovendien direct automatisch ingeboekt. Documenten
en gegevens kunnen maar op één manier worden opgesteld en ingevuld in plaats van dat iedereen werkt met
zijn of haar eigen variant. Doordat handmatige handelingen waar mogelijk zijn geautomatiseerd, gaat het werk
veel sneller en kunnen onze medewerkers zich focussen
op ‘intelligent werk’ in plaats van het inkloppen van data.
Het allerbelangrijkste voordeel is dat we de gegevens nog
maar één keer in hoeven te voeren in plaats van vier of vijf
keer. In onze business is dat cruciaal: foutief ingevoerde of
overgenomen gegevens kunnen leiden tot hoge claims
en processen onnodig vertragen. Als gegevens eenmalig
worden ingevoerd, is de kans op het maken van fouten
gewoon veel kleiner, zeker wanneer we deze data inlezen
uit systemen van derden. Als laatste speler in een lange
keten kunnen we nu ook inzichtelijk maken wanneer gegevens incorrect bij ons zijn aangeleverd. We hebben dus
gewoon meer grip op het hele proces.

Ontwikkelingen staan nooit stil, iets wat zeker geldt voor
softwareapplicaties. Inmiddels hebben we met elkaar een
systeem neergezet dat voldoet aan alle eisen. Onvermijdelijke kinderziektes zijn verholpen en nu gaan we aan de
slag met de nice-to-have’s en andere vervolgstappen. Het
is fijn om te weten dat het nieuwe systeem toekomstproof
is door dat we hebben gekozen voor een webbased opzet.
Wat we in de komende jaren ook nodig zullen hebben
aan ketenautomatisering, door middel van Application
Interfaces (API’s) kan het bestaande systeem eenvoudig
worden uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen
van een klantportaal waar de klant zelf orders invoert of
gegevens opvraagt met de juiste beveiliging en autorisatie. Dit is niet alleen onderscheidend ten opzichte van de
dienstverlening van concurrenten, maar betekent bovendien invoering van gegevens bij de bron en daarmee nog
minder fouten voor de hele keten. De IT-professionals van
OVSoftware zijn echt toppers – met hen ontwikkelen we
systemen waarmee we nu en in de toekomst grip houden
op belangrijke processen.”

“IT-professionals van OVSoftware kunnen en willen snel schakelen,
ze pakken door en gaan voor resultaat.”

OVSOFTWARE – PASSIE VOOR MAATWERK SOFTWARE
Bij OVSoftware zijn we ijzersterk in het ontwerpen, maken,
beheren en onderhouden van maatwerk software voor
rijksoverheid en bedrijfsleven. Ook detacheren we al
bijna 50 jaar de beste ICT-specialisten, waaronder .NET en
Java developers. Onze medewerkers helpen bedrijven en
organisaties bij het succesvol toepassen van innovatieve
technologieën in de praktijk (o.a. Artificial Intelligence,
Machine Learning, Internet of Things, industrie 4.0). Door
jarenlange samenwerken met klanten in de financiële
dienstverlening, de maakindustrie, het onderwijs, de
overheid en het transport kennen wij deze sectororen als
geen ander.

Wil je meer weten over kwalitatieve en betrouwbare
maatwerksoftware, sta je voor een ICT-uitdaging waar
je hulp bij kunt gebruiken of ben je op zoek naar een
baan waar je je bezig kunt houden met serieus
complexe ICT-vraagstukken? Bezoek dan onze website
www.ovsoftware.nl, of neem contact op met een van
onze kantoren bij jou in de buurt:

APELDOORN
Oude Apeldoornseweg 41-45
7333 NR Apeldoorn
+31 (0)55 3034190
DEN HAAG
Carolina van Nassaustraat 189-191
2595 SX Den Haag
+31 (0)70 7530988
ENSCHEDE
Colosseum 13
7521 PV Enschede
+31 (0)53 3033600

www.ovsoftware.nl

