CUSTOMER SUCCESS STORY

‘Door Exact Globe financieel inzicht in
alle buitenlandse vestigingen’
Oude situatie

De oplossing

Voordelen

Tebodin is een Nederlands
bedrijf met vestigingen
over de hele wereld.
Door de snelle groei van
locaties in het buitenland
moest het hoofdkantoor
deze bedrijven financieel
goed kunnen volgen. Het
financiële pakket waarmee
het bedrijf destijds werkte,
bood niet de mogelijkheid
mee te kijken in de
financiële administraties.
De directie van Tebodin
was afhankelijk van de
input die zij kreeg. Dit
moest anders!

Exact Globe werd bij het
hoofdkantoor in Nederland
op de server gezet. Alle
kantoren kunnen inloggen
op het systeem en
voeren nu hun financiële
administratie in Exact
Globe. Het hoofdkantoor
in Den Haag heeft nu altijd
real time inzicht in de
financiële administraties
van alle wereldwijd
gevestigde kantoren van
Tebodin.

- Ieder land waar Tebodin is
gevestigd, kan boekhouden
in zijn eigen taal
- De pakketten van Exact
voldoen aan alle boekhoudkundige landeneisen
- Vanuit het hoofdkantoor in
Den Haag meekijken in alle
financiële administraties
wereldwijd
- Sneller werken door automatisering
- Alles staat met elkaar in
verbinding
- Financiële status projecten
nu altijd inzichtelijk
- Up-to-date
managementinformatie

Tebodin Consultants & Engineers is een internationaal advies en
ingenieursbureau, dat diensten verleent in markten als olie en gas,
infrastructuur, industrie, gezondheid en voeding. Inmiddels zitten ze
in meer dan 20 landen met 50 kantoren en zo’n 3000 medewerkers.
‘We wilden al onze bedrijven kunnen volgen, ook financieel. Exact
heeft dat voor ons mogelijk gemaakt,’ vertelt Arjan Rougoor,
financieel directeur bij Tebodin, op het hoofdkantoor in Den Haag.
De keus voor Exact Globe was snel gemaakt
‘Het denkwerk over hoe we onze bedrijfsprocessen beter zouden kunnen inrichten,
is zo’n drie jaar geleden begonnen,’ vertelt
Arjan Rougoor, sinds 2001 fi nancieel verantwoordelijk voor Tebodin. ‘We hadden

een nieuw fi nancieel pakket nodig, dat was
duidelijk. De buitenlandse vestigingen
groeiden snel, waardoor het voor ons steeds
lastiger werd om data te verwerken. Veel moest
handmatig bij ons in het systeem worden
gezet, wat tijdrovend was en foutgevoelig.

‘Als je alle uitdagingen bij elkaar optelt, is er
eigenlijk maar één softwarepakket dat aansluit
bij de wensen:Exact Globe’
Arjan Rougoor, financieel directeur en Danielle de Haas, area controller

We wilden toe naar een situatie waarin
zoveel mogelijk automatisch gebeurde. Het
hoofdkantoor moest altijd real time op de
hoogte kunnen zijn van de financiële situatie
van onze vestigingen. Er moesten standaard
rapportages komen waardoor we sneller
zouden kunnen werken. En elk kantoor in
het buitenland moest kunnen boekhouden
in zijn eigen taal. Als je al deze uitdagingen
bij elkaar optelt, is er eigenlijk maar één
softwarepakket dat daarbij aansluit:
Exact Globe.’

‘Veel praten en luisteren’
Er werd een jaar besteed aan het interviewen
van de bedrijven. Rougoor wilde weten hoe zij
dachten over de weg die Tebodin wilde inslaan.
Wat de wensen waren en de bezwaren. ‘Toen
we begin 2008 waren uitgedacht en uitgepraat,
zijn we gaan bouwen,’ vertelt Rougoor. Samen
met Explore IT, partner van Exact, hebben we
Exact Globe geïmplementeerd. We hebben
het systeem hier, in Den Haag, op de server
gezet. Toen het technisch klaarstond, zijn we
langs alle vestigingen gegaan. Land voor land
hebben we data uit het oude systeem gehaald
en geconverteerd naar het nieuwe. Alles staat
nu hier op de server. Daarna zijn we de mensen
die met Exact Globe moesten werken, gaan
trainen. Ze loggen in op ons systeem en voeren
hun financiële administratie in hun eigen Exact
Globe-omgeving in. Sinds het derde kwartaal
van 2009 draaien alle landen op Exact Globe.’
Over de hele wereld logt men in op Exact Globe
‘Wat dit voor mij betekent? Vroeger, voor het
Exact Globe-tijdperk, moest ik voortdurend
achter informatie aan. Mijn afdeling was veel
tijd kwijt met het verzamelen van data, die
nodig was voor onze rapportages. En ieder land
deed toch een beetje z’n eigen ding. Wanneer
alle financiële gegevens binnen waren, was
het een lappendeken van administraties. Daar
moesten wij vervolgens één geheel van maken.
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‘Alle administraties zijn onderdeel van een
geïntegreerd geheel. Doordat we kunnen
meekijken, kunnen we de boel ook beter
aansturen en managen. Door Exact Globe
is er controle en rust gekomen’

Een enorm tijdrovende klus. De BAM, ons
beursgenoteerde moederbedrijf, wil ook steeds
sneller gerapporteerd worden over de stand van
zaken. Dat ging dus niet meer. Dit probleem
is opgelost: het maken van rapportages gaat
nu snel. We schuiven alles zo in elkaar, niets

staat meer op zichzelf. Alle administraties zijn
onderdeel van een geïntegreerd geheel. Doordat
we kunnen meekijken, kunnen we de boel ook
beter aansturen en managen. Door Exact Globe
is er controle en rust gekomen.’
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