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“Weer op de juiste rails met 4PS”

“De noodzaak van het veranderen van ons ERP pakket vergelijken wij met een rijdende trein.” aldus Dhr. Berghuis. “Het gaat
maar door, je komt vooruit, maar als je op het verkeerde spoor
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zit, of een doodlopend spoor, dan houdt het op den duur op.”
Dhr. Olde Nordkamp vult aan: “Met ons vorige pakket konden we
prima uit de voeten. Alleen verschilden we van toekomstvisie: wij
wilden vooruit, met de nieuwe ontwikkelingen mee, terwijl voor
hen de rails daar stopte.”

Een nieuwe start

We gingen op zoek naar een partij met een stabiele basis, aangevuld met specifieke
kennis van de bouw. Tijdens het selectietraject kwamen we al vrij snel uit bij CTB, de
partij die in die periode gedeeltelijk door 4PS werd overgenomen. Na enkele demonstraties waren we verkocht en hebben we de knoop doorgehakt. We hebben ervoor
gekozen om in één keer live te gaan met al onze bedrijven. Het was een omvangrijke
klus, die we met elkaar binnen een halfjaar hebben geklaard.

Meer werk verrichten met dezelfde mensen

4PS Construct is als pakket een solide basis voor ons bedrijf. Maar het is en blijft een
ERP pakket, waarin flexibiliteit minder makkelijk is. Aan het begin heeft dat behoorlijk
wat aanpassingsvermogen gekost van onze mensen. Het pakket dwingt je om je werkprocessen aan te passen. Dit lijkt soms meer tijd te kosten, maar uiteindelijk profiteert
iedereen ervan. Gegevens hoeven maar één keer ingevoerd te worden, alles wordt
perfect met elkaar geïntegreerd. Dit bespaart ons tijd en laat ons meer werk verrichten
met hetzelfde aantal mensen. We hebben met elkaar een behoorlijke efficiency-slag
gemaakt en daar kijken we positief op terug.

Belangrijkste
winstpunten:
• Grote dosis van gemak doordat
alles in één systeem is geïntegreerd.
• Een software leverancier met
een duidelijke visie op de toekomst.
• Één actuele database waar alle
collega’s gebruik van maken;
• In NAV2013/2015 een prettige
interface waar onze mensen
goed mee overweg kunnen.

Prettige samenwerking

Op de vraag hoe de contacten met 4PS zijn, wordt positief geantwoord. “Regelmatig
komt er een Consultant over de vloer, met wie we alles doornemen. Dit geeft ons de
gelegenheid om de dingen waar we tegenaan lopen, te bespreken en op te lossen.
Soms is een kleine aanpassing al voldoende om een collega ontzettend te helpen bij
de uitvoering van zijn of haar werk. Het is prettig dat er op deze manier snel geschakeld kan worden en we het maximale uit 4PS Construct kunnen halen.”

Blije gezichten

“Wat mij opviel” vertelt dhr. Berghuis, ‘waren de klantendagen van 4PS. Het verbaasde
me dat ik daar zoveel tevreden mensen sprak. Natuurlijk heeft ieder zijn of haar eigen
wensen en verbeterpunten, echter zijn de ervaringen bij 4PS over het algemeen erg
positief.

De toekomst

Trebbe is een groeiende organisatie en wil graag vooruit. Het is belangrijk om je interne organisatie daarop aan te passen. Dit was destijds één van de belangrijkste
redenen om voor 4PS te kiezen. Maar ook nu zit Trebbe niet stil. In de bouw gaat de
ontwikkeling momenteel ontzettend hard. Één van de belangrijkse thema’s is momenteel BIM. Dat dit bovenaan de ontwikkelagenda van 4PS staat, is voor ons een prettige
gedachte. Momenteel draaien we op NAV2013 en we bereiden ons voor op NAV2015.
Het zal alleen maar beter worden, daar hebben we alle vertrouwen in!
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