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OVERZICHT EN INZICHT
VOOR SPECIALIST IN
INDUSTRIËLE KOUDESYSTEMEN
WIJBENGA KRIJGT WARM GEVOEL VAN
EFFICIËNT EN EFFECTIEF BEHEER VAN
PROJECTINFORMATIE
Ook een specialist in industriële toepassingen van
koudetechniek kan het er soms warm van krijgen: het
krijgen van inzicht in, en overzicht over alle informatie
rondom het hele proces van offerte tot levering is
behoorlijk lastig. Wijbenga in Geldermalsen heeft een
oplossing gevonden in M-Files en heeft nu direct alle
relevante documenten en correspondentie per project
onder de knop. Het terugvinden van documenten en het
beantwoorden van klantvragen is nu een “koud” kunstje.
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Wijbenga is al ruim 30 jaar een toonaangevende
leverancier en ontwerper van componenten voor de
industriële koudetechniek. Het is niet alleen de kennis
van de componenten, maar vooral de kennis van de
systemen waar de componenten worden ingezet, de
markt en het te koelen product die het onderscheid
maken. De vakspecialisten van Wijbenga zijn altijd,
samen met de klant en de toeleveranciers, op zoek naar
de beste oplossingen. Duurzaamheid en milieu staan
daarbij bij Wijbenga hoog in het vaandel.
Jeroen Schröer, directeur Wijbenga: “Wij vinden
onze klanten in de meest uiteenlopende omvang
en segmenten, van ijsbaan tot skihal en koel-/
vriesinstallaties bij groothandels. Wij maken gebruik
van natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak (nh3),
koolstofdioxide (co2) en propaangas (c3h8). Daarvan
hebben we veel kennis in huis en die is ook nodig, want
‘natuurlijk’ wil niet zeggen niet gevaarlijk. Er is dus alle
belang bij veiligheid, duidelijkheid en werkbaarheid etc.
Daarom worden alle processen rondom de productie
en levering van een koudesysteem vergezeld van
uitgebreide documentatie: van eerste offertes tot
kwaliteitscertificering volgens EUnormen, op allerlei
terreinen.”
“Voor elke klant worden de projecten op maat gemaakt.
Er is veel standaard, maar toch moet je steeds
aanpassingen doen om het beste voor de kant te
kunnen realiseren. Dat vereist creativiteit en innovatie,
maar ook een doordachte en gedegen aanpak, in
samenwerking met de klant en partners. Alles wordt
uitgebreid geregistreerd en alles over één project wordt
ook geordend - in principe - in één project. In de praktijk
bleek echter dat die informatie nogal eens verspreid

OVER BENELUX GROUP
De Benelux Group is voortgekomen uit een joint
venture tussen Enjoy & Deploy, Host Access
Solutions, Office in a Box en Softadvice. Gezamenlijk
heeft de nieuwe organisatie met meer dan 20
experts op het gebied van document & content
management de slagkracht, kennis en ervaring
met M-Files om aan de groeiende vraag te voldoen.
Daarnaast heeft de Benelux Group vele integraties
gerealiseerd met onder meer Exact, Workbook,
Scansys, Chronoscan, SignRequest, Validsign en
Company Info. De gebundelde kennis en ervaring en
een breed scala aan oplossingen op het gebied van
informatiebeheer, dragen bij aan zowel technisch
als organisatorisch succesvolle implementaties om
voor de klanten bij te dragen aan de verbetering van
productiviteit en voldoen aan compliancy.
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raakte over meerdere afdelingen en medewerkers,
doordat onze mensen vanuit verschillende invalshoeken
ermee moesten werken. Informatie raakte opgeslagen
in meerdere ‘silo’s’ waar die eigenlijk gewoon bij elkaar
zou moeten zitten. Dat werkt onhandig, kost extra tijd
om informatie op te hoesten en het risico op fouten
of dubbel werk wordt ook groter. We moesten dus op
zoek naar een oplossing die ons zou helpen overzicht te
bewaren en in één handeling beschikbaar zou moeten
zijn en het inzicht zou kunnen bieden waar wij, of de
klanten, om vragen.”

ZELF OP ZOEK NAAR OPLOSSING
Nu is Schröer er de man niet naar om dan een peloton
dure consultants in te huren om uit te zoeken wat
hij nodig heeft voor zijn bedrijf. “Wij zijn meer van
de pragmatische aanpak. We zijn eerst eens bij wat
toeleveranciers van ons gaan kijken en troffen bij
Vahterus (Finland) een informatiebeheersysteem dat
ons wel aansprak: M-Files. Vervolgens zijn we gewoon
gaan zoeken welke partij dat hier in Nederland dicht bij
ons in de buurt zou kunnen doen. Dat bleek de Benelux
Group, een M-Files partner, te zijn.”
Na de eerste gesprekken zijn zij aan de slag gegaan en
hebben voor ons alle relevante processen geanalyseerd,
met de daarbij horende soorten documenten en

-stromen. Dat waren er nogal wat: van certificering en
correspondentie tot technische tekeningen, inclusief
concepten, goedkeuringen etc. Kortom, alles wat bij zo’n
technische installatie komt kijken. Dat moet vervolgens
bij elkaar in een overzichtelijk systeem kunnen worden
ondergebracht. Daarmee ontstaat een compleet en
actueel dossier over product(en), klant, Wijbenga en
toeleveranciers, want wij zijn meestal niet de enige
partij die erbij is betrokken. Die informatie moet kunnen
worden opgeslagen en beheerd, zodanig dat bevoegde
medewerkers met de juiste rechten die informatie direct
kunnen opvragen in inzien.” Een behoorlijke uitdaging
met complexe en variabele bronnen en vormen van
informatie.
Schröer: “Ofschoon er in onze business veel maatwerk
is, ben ik zelf een beetje allergisch voor maatwerk in de
IT. Wij zijn in veel opzichten een bijzonder bedrijf, maar
toch niet als het gaat om informatiebeheer? Dan moet
het toch wel mogelijk zijn om een standaardoplossing
te implementeren die gewoon werkt en doet wat je mag
verwachten?”

BEWEZEN TOEGEVOEGDE WAARDE
M-Files kan dat en heeft dat ook bewezen. Schröer: “De
mensen van de Benelux Group hebben een oplossing
geleverd die onze mensen in staat stelt eenvoudig,
efficiënt en effectief met belangrijke projectinformatie
om te gaan en die op te slaan, te beheren en weer
beschikbaar te maken, gewoon op basis van wát de
informatie is, niet waar het is. Als ik zeg eenvoudig
betekent dat overigens niet dat we niet even moesten
wennen aan de nieuwe aanpak.”
“We hebben echt wel af en toe bij elkaar gezeten om
te bepalen hoe we met bepaalde informatie zouden
omgaan en welke afspraken we daarvoor moesten
maken. In de basis is het belangrijkste criterium

voor ontsluiting van de informatie een combinatie
van (technische) specificaties, zoals projectnummer,
klantnummer, serienummer, certificaatnummer, enz.”
“Het betekent dat je in de praktijk wat langer moet
nadenken over hoe je bepaalde informatie opslaat, maar
dan heb je er later veel profijt van. Het goede ‘labeltje’
eraan hangen is cruciaal. Wat echter veel belangrijker
is, we hebben nu op elk moment overzicht over alle
documenten die betrekking hebben op een project,
klant, leverancier, onderdeel of welke combinatie van
die factoren dan ook. Als een klant vragen heeft, als
een leverancier gegevens of een certificaat zoekt over
een specifiek onderdeel of een projectmanager wil
details weten over een levering bij een klant, kunnen
we die vragen nu meteen beantwoorden. Het hele
informatiebeheertraject, van offerte tot levering, is
nu ondergebracht in M-Files, zodat de juiste mensen
op basis van rollen en functies altijd en overal inzicht
hebben in de projectstatus en de bijbehorende
informatie.”
Dat was overigens ook een belangrijke wens van

“Als een klant vragen heeft, als een leverancier gegevens of een certificaat zoekt over een specifiek
onderdeel of een projectmanager details wil weten over een levering bij een klant, kunnen we die
vragen nu meteen beantwoorden. Het hele informatiebeheertraject, van offerte tot levering, is nu
ondergebracht in M-Files, zodat de juiste mensen op basis van rollen en functies altijd en overal
inzicht hebben in de projectstatus en de bijbehorende informatie.”
-Jeroen Schroër, directeur, Wijbenga

Jeroen Schroër

Wijbenga aan het begin van de samenwerking met
de Benelux Group: Het ging zeker niet alleen om
een ‘archiefoplossing’ om informatie netjes op te
slaan. “Daarnaast is een groot deel van de bestaande
informatie ook in M-Files ondergebracht middels een
conversie. Ook daar heeft Wijbenga groot voordeel
van. De samenwerking met de Benelux Group verliep
daarin uitstekend. Ze denken mee, ze hebben een goed
beeld van processen en datastromen en hebben ons
geadviseerd over indeling en verdeling van informatie
in het systeem. Ze hadden daarmee voor ons echt
toegevoegde waarde.”

VOORDELEN
De belangrijkste voordelen voor Wijbenga zijn nu
dat projectinformatie in een ordelijke structuur en
inzichtelijk bij elkaar zit en makkelijk terug te vinden

is, gebaseerd op de Intelligent Metadata Layer van
M-Files. Schröer: “De kwaliteit van informatiebeheer
is aanzienlijk verbeterd, er is traceerbaarheid
van informatie (en dus verantwoording achteraf)
mogelijk, de snelheid van terugvinden is verhoogd
en de efficiency op informatievragen van klanten en
samenwerkingspartners is geoptimaliseerd doordat
informatie altijd direct op orde, actueel, volledig en
beschikbaar is.” “Praktisch voordeel nog: de projecten
zijn goed en makkelijk toe te bedelen. We maken nu
vanaf de start een project aan in M-Files en kunnen
die dan direct vergelijken met bestaande projecten,
waardoor dubbel werk vanaf het begin wordt
voorkomen. Zelfs de klachtenregistratie is opgenomen
in het systeem. Kortom, M-Files heeft ons een grote
stap verder gebracht en het voelt eigenlijk alsof M-Files
er altijd is geweest. Daardoor kunnen wij ons weer
focussen op koudetechniek en onze klanten….”

OVER M-FILES
De oplossingen van M-Files Enterprise Information Management (EIM) voorkomen
de opeenhoping van informatie en bieden vanuit elk bedrijfssysteem en
vanaf elk apparaat snelle en eenvoudige toegang tot de juiste gegevens. Ons
gegevensbeheer werkt op basis van wat de informatie is, in plaats van waar het is
opgeslagen. Dankzij deze unieke, intuïtieve benadering van EIM bereiken we een
hogere gebruikersacceptatie en daarmee een snellere ROI. Met flexibele lokale,
cloud-gebaseerde en hybride opties legt M-Files de kracht van EIM in handen van
de gebruikers binnen het bedrijf. De druk op ICT neemt af doordat de gebruikers
van de informatie op basis van hun behoeften toegang tot, en controle over de
informatie krijgen. Duizenden organisaties in meer dan 100 landen gebruiken
het M-Files EIM-systeem als een enkel platform voor het beheer van hun front
office- en back office-activiteiten. Productiviteit en kwaliteit verbeteren, terwijl de
wettelijke eisen en normen van bedrijven zoals SAS, Elekta en EADS te allen tijde
worden nageleefd. Ga voor meer informatie naar www.m-ﬁles.com.
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