
 uitgave van i.deeds nv / editie april ‘15 - september ‘15

MAGAZINE

#04

// zie pagina 06

 BARC en i.deeds: 
 een sterk staaltje van 
 goede samenwerking 



i.nformation
pin.all 
aanwezigheidsregistratie

i.event
IBM Connect 2015 

12

14

i.nformation
Wie en wat is i.deeds?

i.nformation
Internet of Things 

i.nterview
BARC toonaangevend 
in clinical trial 
management

03

04

06

i.ndex

De oplossingen van i.deeds hebben altijd impact op 
mensen. Meestal gaat het om tools en systemen 
die de personen die er dagelijks mee aan de 
slag gaan toelaten om een stuk effi ciënter en 
overzichtelijker te werken. Het CTMS-project voor 
klinisch laboratorium BARC gaat echter verder: voor 
het eerst konden we – onrechtstreeks – bijdragen 
aan het fysieke welzijn en de gezondheid van 
mensen.

Onze realisaties voor BARC vormen het meest 
intensieve, maar vanuit menselijk oogpunt ook het 
meest waardevolle project waar i.deeds ooit aan 
heeft gewerkt. In deze vierde editie van het i.deeds 
magazine besteden we ruime aandacht aan de 
belangrijke activiteiten van BARC en laten we CEO 
Michel Abiteboul en CIO Jurgen Van De Sompel 
aan het woord.

Verder in dit nummer vertellen we u waarom u 
beter rekening houdt met ‘the Internet of Things’ 
en zetten we alle troeven van pin.all, i.deeds eigen 
totaaloplossing voor aanwezigheidsregistratie, voor 
u op een rijtje.

Veel leesplezier!

Lionel Vanpoucke
managing director i.deeds nv

i.speak
HET BARC-PROJECT IS 
NIET ALLEEN HET MEEST 
INTENSIEVE, MAAR VANUIT 
MENSELIJK OOGPUNT 
OOK HET MEEST 
WAARDEVOLLE PROJECT 
WAAR I.DEEDS OOIT AAN 
HEEFT GEWERKT.
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i.nformation

 wie en wat 
 is i.deeds? 

Wie is i.deeds?
i.deeds is een toegewijd team gespecialiseerd in Business Intelligence-projecten, business 
process management, het ondersteunen van selectietrajecten, begeleiding bij de invoering van 
nieuwe IT-toepassingen en het realiseren van maatwerkoplossingen. De merknaam ‘i.deeds’ 
focust op hun daadkracht en engagement en op hun dynamische en persoonlijke aanpak. 

Wat doet i.deeds?
Als businessmensen die uw taal spreken en een jarenlange ervaring met IT hebben, overbrugt 
i.deeds de kloof tussen IT en business. Op die manier kan i.deeds een toegewijde partner 
worden die aantoonbare meerwaarde creëert en u helpt uw doelen te bewerkstelligen. Elk 
project is er immers op gericht om de performance van uw onderneming of departement te 
verhogen.

Hoe doet i.deeds dit?
i.deeds buigt zich over diverse projecten. Bijna altijd starten we met een scope analyse, of het 
nu om BI-projecten, software development of zelfs selectietrajecten gaat. Een dergelijke scope 
analyse zorgt voor een helder inzicht in de doelstellingen en de afbakening van het project. 
Op basis van de scope kunt u keuzes maken (tooling, budget...) en het totale project in fases 
verdelen.

IT-keuze
i.deeds heeft de ervaring en de skills in huis om de business-processen te analyseren, en helpt 
u binnen korte termijn aan de geschikte software-oplossing. Nadat u deze keuze hebt gemaakt, 
begeleidt i.deeds u graag verder. Is er geen kant-en-klare oplossing voor uw specifi eke noden 
voorhanden? Dan ontwikkelt én implementeert i.deeds de juiste oplossing voor u. De bedoeling 
is steeds dezelfde: de prestaties van uw business verhogen en verbeteren.

Wat mag u van 
i.deeds verwachten?
Eerst en vooral een aanpak die vanuit de 
business vertrekt. De i.deeds-professionals 
slaan een brug tussen business en ICT en 
hebben de skills en de knowhow om uw 
project tot een goed en succesvol einde te 
brengen.

U kunt rekenen op onafhankelijk advies.  

Naast de specialisatie in BI-projecten en 
business process management, ondersteunt 
i.deeds ook selectietrajecten: consultancy 
die leidt naar het kiezen van de juiste IT-
oplossingen binnen de ambities, doelen en 
budget van uw onderneming.

Een samenwerking op basis van een 
hands-on, no-nonsense aanpak.

Een engagement op lange termijn met 
een sterke focus op meerwaarde voor uw 
onderneming of business unit.

i.deeds realiseert eveneens 
maatoplossingen en begeleidt u bij de 
invoering van nieuwe IT-toepassingen.

Meer info over hoe i.deeds 
u kan verder helpen? 

Contacteer Lionel Vanpoucke, 
managing director i.deeds nv, 
via lionel.vanpoucke@ideeds.be of 
+32 56 650 100.

Belangrijke managementkeuzes worden al te vaak genomen vanuit een technisch 
oogpunt. Technologie is natuurlijk niet onbelangrijk, maar ze moet de beslissingen 
binnen uw onderneming ondersteunen. De gebruikte IT-tool is niet het belangrijkste, 
wel wat u ermee doet of kunt doen. Voor het implementeren van een systeem stelt u 
zich beter enkele vragen.

i.deeds helpt u de antwoorden op deze vragen te defi niëren, om u vervolgens te leiden naar 
waardevolle inzichten en een slimmere kijk op uw business. Zo kan uw onderneming of 
departement nog beter presteren.

Zonder accurate informatie is het vandaag 
onmogelijk om zaken te doen. Daarom zijn 
effi ciënte systemen die uw management 
werkbare inzichten geven onmisbaar geworden. 
Via een beproefd stappenproces staat i.deeds u 
bij in het bepalen, ontwikkelen en implementeren 
van deze systemen.

SCOPE FASE 1

PROJECT MANAGEMENT

FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6

KEUZES

DETAIL ANALYSEOPLEVERING

DOCUMENTATIE

TEST & VALIDATIE

DESIGN

ONTWIKKELING

ITERATIEF PROCES

Hoe kan mijn bedrijf groeien 
en effi ciënter worden?
Hoe kan ik een klare kijk krijgen op de 
fact & fi gures binnen mijn bedrijf?
Hoe kan ik informatie over mijn 
business, klanten en concurrenten beter 
analyseren?
Hoe ontwikkel ik een scherpere focus 
met duidelijke doelen en noden?
En de belangrijkste: 
hoe kan ik de performantie van mijn 
onderneming, organisatie of business 
unit verbeteren?
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 Het Internet of Things 
 is een feit 

i.nformation

Zelfrijdende auto’s, slimme tennisrackets, tandenborstels 
en whiskyfl essen die in realtime belangrijke informatie 
geven… Kwam het ‘internet der dingen’ – het 
principe dat alles aan elkaar en aan het internet kan 
worden gelinkt en zonder menselijke tussenkomst 
kan functioneren – een tiental jaren alleen maar in 
sciencefi ctionfi lms aan bod, dan wordt nu hoe langer hoe 
meer duidelijk dat het concept de wereld zal veroveren. 
Dat bleek ook op CeBIT 2015, waar niet alleen een 
volledige hal werd gewijd aan IoT en een competitie 
voor IoT-start-ups werd georganiseerd, maar ook de 
kopman van Samsung aankondigde voortaan nog meer 
te focussen op IoT. 
Eerder al had IBM laten weten dat het 3 miljard zal 
investeren in een gespecialiseerde IoT-divisie. Ook Cisco 
en Panasonic sprongen al op de IoT-trein. En tal van 
kleine bedrijfjes zoals Sigfox – dat lage-energienetwerken 
aanbiedt voor het koppelen van 
sensoren, elektriciteitsmeters en 
wasmachines via het internet – 
staan klaar om dat enorme gat in 
de markt te vullen.

Een nieuw tijdperk 
Met the Internet of Things staat 
het nieuwe tijdperk van de 
communicatietechnologie niet langer voor de deur, 
het concept is ook binnengedrongen in huishoudens 
en bedrijven over de hele wereld. Volgens Gartner 

Als bedrijf dat steeds de vinger aan de pols van de sector houdt, ontbrak i.deeds natuurlijk niet op 
CeBIT, de grootste internationale beurs rond informatietechnologie. We stelden er vast dat ‘the 
Internet of Things’ (IoT) stilaan realiteit is geworden en dus onze – en uw – aandacht verdient.

zou het aantal geconnecteerde toestellen kunnen 
oplopen van 4,9 miljard in 2015 tot 25 miljard in 
2020. Een duizelingwekkend cijfer, vooral als u weet 
dat smartphones, tablets en pc’s niet in dit cijfer zijn 
opgenomen. De komst van het 5G-netwerk zou die 
(r)evolutie nog kunnen bespoedigen. 

Revolutionaire ideeën 
Dat IoT echt aan het doorbreken is en soms heel ver 
gaat, blijkt uit de vele innovaties die merken en bedrijven 
de voorbije maanden voorstelden. Zo pakte Oral-B 
op het Mobile World Congress in Barcelona uit met 
een tandenborstel met bluetoothverbinding. De app in 
de borstel vertelt u bij gebruik alles over de frequentie 
waarmee u poetst en waarschuwt u zelfs wanneer u te 
zacht of te hard poetst. Op datzelfde congres werden 
onder meer een ‘slim’ tennisracket dat uw techniek helpt 
te verbeteren en een intelligente whiskyfl es voorgesteld. 
Het IoT blijkt dus een zegen, niet alleen voor creatieve 
denkers en ontwikkelaars, maar net zo goed voor 
eindgebruikers en de bedrijfswereld.

 Met het ‘internet der dingen’ 
 opent zich een wereld van nieuwe 
 mogelijkheden en uitdagingen. Het 
 spreekt voor zich dat ook i.deeds 
 hierin een belangrijke rol wil en kan 
 spelen. 

 Maar wat wilt u bereiken? 

 Welke data wilt u precies capteren? 
 i.deeds helpt u graag met de 
 integratie van IoT binnen uw bedrijf. 

 Geef ons een seintje via 
 +32 56 650 100 of info@ideeds.be 
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‘Het internet’ en ‘de cloud’ zweven niet zomaar in het luchtledige. Integendeel, de backbone van ’s werelds 
belangrijkste uitvinding sinds het wiel rust onder de zeebodem, in een netwerk van meer dan 300 
glasvezelkabelsystemen. Enkele van die kabels, zoals die in een ravijn voor de kust van Japan, liggen zelfs 
op een diepte van meer dan 8.000 meter, zo diep onder de zeespiegel als de Mount Everest er bovenuit 
steekt. Via deze verbindingen verloopt alle globale internetverkeer. 
Een overzicht van dit imposante, wereldwijde netwerk kunt u bekijken op 
http://submarine-cable-map-2014.telegeography.com/

Bron: Adriaan Meij – Kaart: Tele Geography, Washington

CeBIT Hannover 2015 - 3.300 standhouders en 220.000 bezoekers

Kopje onder in het internet
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BARC is een bekende naam, maar wat doen jullie eigenlijk?
Jurgen Van De Sompel: BARC is een centraal labo, ook wel CRO of 
clinical research organization genoemd. We zijn verantwoordelijk voor 
de labocomponent van klinische studies. Op basis van die studies 
worden medicijnen ontwikkeld die op een bepaald moment op mensen 
moeten worden getest. Zo kan het effect ervan op die testpersonen 
worden nagegaan. BARC heeft wereldwijd de nodige voorzieningen 
om de volledige logistiek van die testen in handen te nemen. De kits 
met staalname- en eventueel ander voorbereidingsmateriaal inclusief 
patiëntenformulieren (requisition forms) vertrekken vanuit onze 
afdelingen naar de onderzoekscentra waar de patiënten langskomen. 
Eens de stalen hier terugkeren, volgt een eerste administratieve luik, 
het sample management. Stalen komen binnen, worden gescand en 
doorlopen vervolgens een hele fl ow tot in het labo, waar de analyses 
gebeuren. Die worden na een uitgebreide verwerking gerapporteerd aan 
de klant. 

Hoeveel tijd beslaat dit proces?
Jurgen Van De Sompel: De verwerking van de stalen gebeurt onder 
een hoge tijdsdruk, want er is een maximale turnaroundtijd van 24 uur. 
Dat betekent dat in die tijdsspanne de stalen moeten worden gescand,  
verwerkt en naar het labo gaan. De testen worden uitgevoerd op de 
stalen en de resultaten worden gerapporteerd aan de klant. 

 BARC: toonaangevend in clinical  
 trial management 
BARC, met hoofdzetel in Gent, is een wereldwijd georganiseerd centraal laboratorium dat alle nodige diensten 
faciliteert om de labocomponent van klinische studies te verwezenlijken. Voor de implementatie van een CTMS-
systeem (Clinical Trial Management System) werkte BARC nauw samen met i.deeds. CIO Jurgen Van De Sompel 
vertelt alles over die samenwerking, de troeven van het nieuwe systeem én de activiteiten van BARC. 

BARC is over de hele wereld actief. Hoe coördineren jullie al die 
tests?
Jurgen Van De Sompel: BARC heeft afdelingen in Europa, Noord-
Amerika, Zuid-Afrika, China en Australië. Binnenkort starten we ook in 
Singapore. We maken voor een deel gebruik van de specialty labo’s 
van de CERBA European Lab Group, de Franse groep waartoe BARC 
behoort. Afhankelijk van de discipline, werken we ook samen met 
universiteitslabo’s of andere externe labo’s. Zo bundelen we in de VS 
de krachten met North Shore-LIJ, één van de grootste Amerikaanse 
labogroepen, en in Zuid-Afrika met Lancet, één van de leidende labo’s 
in Afrika.

Hoe groot is jullie verantwoordelijkheid bij het afnemen van de 
testen en het verwerken van de resultaten?
Jurgen Van De Sompel: Wij beheren de testresultaten van die labo’s 
en dragen dus ook de eindverantwoordelijkheid. Als bijvoorbeeld de 
FDA – de Amerikaanse Food and Drug Administration – controleert 
of de procedure binnen de klinische studie correct verloopt, dan 
doen ze dat bij ons. Dat betekent dat niet alleen wij streng geaudit en 
gecontroleerd worden, maar dat wij hetzelfde doen bij die labo’s. We 
moeten zeker zijn dat alles volgens de strenge regels verloopt die de 
nationale overheden aan de farmaceutische industrie hebben opgelegd.

Hoe verloopt zo’n audit door bijvoorbeeld de FDA?
Jurgen Van De Sompel: Als wij een nieuw systeem ontwikkelen, 
zoals we met de hulp van i.deeds hebben gedaan, dan moeten we aan 
de controlerende diensten zoals de FDA en het EMA – het European 
Medicines Agency – objectieve, documented evidence kunnen 
voorleggen dat alles gevalideerd is en voldoet aan alle vereisten die 
de regelgeving ons oplegt. Voldoen aan de hoge kwaliteitsvereisten 
en alle reguleringen vraagt veel werk en neemt een serieuze hap 
uit ons budget. Logisch, want het gaat natuurlijk om patiënten, om 
mensenlevens.

i.nterview

 ‘We kunnen onze klanten voortaan een               
 nog betere dienstverlening aanbieden 
 en zelf sneller en effi ciënter werken.’ 

Jurgen Van De Sompel



07

Midden maart ging jullie CTMS-project live. Een spannende tijd?
Jurgen Van De Sompel: Dat wel. Het CTMS-project is het grootste en 
meeste complexe IT-project dat ooit binnen de CERBA European Lab 
groep werd opgezet. Er is een drietal jaar aan gewerkt door een team 
van interne en externe mensen. De roadmap voor het project is een 
goeie vier jaar geleden opgesteld. Een aantal van de geplande modules 
is al een tijdje opgeleverd, zoals de Master Test Catalog, een centrale 
cataloog van alle testen die we wereldwijd uitvoeren. Al die aparte 
elementen stonden echter in functie van ons doel voor dit jaar: BARC 
SAFE, de volledige verwerking van de stalen en de testresultaten binnen 
één geïntegreerd systeem. Het is een volledige bedrijfssuite waarmee 
we onze activiteiten kunnen ondersteunen: van het uitsturen van de 
materialen voor het afnemen van de stalen, over het verwerken van de 
data tot de rapportering van de data aan de klanten. Eind maart gingen 
de eerste kits voor staalafnames met bijbehorende patiënt-formulieren 
(requisition forms) via onze nieuwe oplossing de deur uit. Alles is goed 
verlopen en het geeft voldoening om vast te stellen dat we zowel qua 
budget, scope als timing binnen de vooropgestelde lijnen zijn gebleven. 
Dat is verre van evident in deze zeer complexe maar uiterst interessante 
omgeving. Belangrijker nog: we kunnen onze klanten voortaan een nog 
betere dienstverlening aanbieden en zelf sneller en effi ciënter werken.

REAL
Logistics

MTC
Master Test Catalog

STE
Study execution

STS
Study set up

LIMS
Laboratory Information 

Mgt Systems

RDA
Remote 

Data Access

REAL
Invoicing ETLETL

ETL

LabConnect Admin

Reqform Printing

LabConnect

SAFE BOARD
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Wat zijn de grootste troeven van het nieuwe systeem?
Jurgen Van De Sompel: Met dit systeem gaan we over veel meer 
data kunnen beschikken over de studies heen. Als klanten ons vroeger 
om bijvoorbeeld studie-indicatoren vroegen, dan lukte dat niet optimaal 
omdat we die data niet elektronisch hadden en de gegevens buiten het 
systeem werden bijgehouden in bijvoorbeeld Excel-fi les. Nu hebben 
we een geïntegreerd systeem dat alle data verzamelt, en waar ook 
heel wat controles op zitten. Als een staal wordt gescand, zal men bij 
de verwerking meteen op het scherm kunnen zien over welke studie, 
over welke test en over welke patiënt het gaat, en gebeurt er op dat 
moment eigenlijk al een controle. Ook een studie opzetten, verloopt nu 
een stuk sneller. Daar gingen vroeger enkele weken over, nu slechts 
enkele dagen. Kortom, het is een modern, intelligent systeem dat heel 

gebruiksvriendelijk is en waarin data en informatie over de klinische 
studies op een veilige manier worden opgeslagen.

Wat zijn de positieve gevolgen ervan voor de klanten van 
BARC?
Jurgen Van De Sompel: Voor hen is er het BARC BOARD, een 
volledig nieuwe en heel gebruiksvriendelijke BI-omgeving die 
opengesteld wordt voor klanten. Zo kunnen ze de voortgang van 
onze laboactiviteiten opvolgen en de data die in onze labo’s worden 
geproduceerd meteen raadplegen op hun scherm. We bieden dus niet 
alleen meer, maar ook betere real-time-informatie. Op het gebied van 
effi ciëntie is dit een grote stap voorwaarts. De eerste reacties van onze 
klanten zijn alvast heel positief.

PROCESS BARC

Bron: http://www.barclab.com/about-barc/barc-global

Partner
 labs

Sites
(hospital)

BARC
Central Lab

Customer
Results Reporting

Order

Reporting

Study 
Specs

ReportingReporting

Kits
Reqforms

Samples
Reqforms

BARC
SAFE

Contracts and proposals
Study set up + logistics

Study management
Sample management

Data management

R&D
Manufacturing
Marketing

Doctors
Patients and visits
Sample taking
Reqform completion

Medical analysis

BARC BOARD

BARC USA

BARC CHINA

BARC AUSTRALIA

SRL MEDISEARCH

BARC AFRICA

BARC EUROPE
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 ‘Ik waardeer de persoonlijke en 
 praktische aanpak van i.deeds.’ 

Jurgen Van De Sompel

Bron: http://www.barclab.com/services/barc-biobanking

Hoe bent u in contact gekomen met i.deeds?
Jurgen Van De Sompel: Toen ik bij BARC aankwam om het CTMS-
project op te zetten, was Ivan Vanhaverbeke van i.deeds hier al 
aanwezig in het kader van een BI-project voor de fi nanciële afdeling. 
Zijn opgedane functionele kennis binnen BARC was een meerwaarde 
voor het CTMS-project, en daarom hebben we Ivan opgenomen in het 
CTMS-team als functionele analist. Van bij de start van de ontwikkeling 
zijn medewerkers van i.deeds ingezet voor het maken van .NET-
profi elen voor het BARC SAFE-project en BI-profi elen voor het BARC 
BOARD-project. Het was een gigantisch project, zowel voor BARC als 
voor i.deeds.

Welke meerwaarde heeft i.deeds aan dit project gegeven?
Jurgen Van De Sompel: Voor mij gaat het sowieso meestal om 
personen dan om zogezegde ‘grote namen’ als IBM en Microsoft. 
Ik waardeer de persoonlijke en praktische aanpak van i.deeds. Ook 
het klantenaspect is heel belangrijk. Wanneer er zich een probleem 
voordoet, dan leidt dat niet tot discussies of wordt er niet met de vinger 
gewezen, maar luisteren we naar elkaar en komen we samen tot een 
oplossing. Dat is vooral bij omvangrijke, complexe projecten als dit van 
cruciaal belang. De samenwerking is dus zeker naar wens verlopen. 
En hun inbreng is nog steeds welkom: nu het systeem volledig up and 
running is, zijn er nog een vijftal projecten die tegen half 2015 op ons 
wachten. Zo willen we BARC BOARD ook via smartphone en andere 
digitale toestellen aanbieden. Er is dus nog werk aan de winkel. 



10

i.nterview

 ‘Een sterke focus op 
 de klant is essentieel’ 

Hoe zou u de core business van 
BARC omschrijven?
BARC is een clinical research organization, een centraal 
laboratorium dat alle nodige diensten faciliteert om de 
labocomponent van klinische studies te verwezenlijken. Concreet 
komt het erop neer dat farmaceutische bedrijven voor elk medicijn 
dat ze ontwikkelen een dossier moeten versturen naar de 
bevoegde overheden. Ze moeten op basis van laboratoriumtesten 
kunnen aantonen dat de medicijnen klinisch zijn getest op 
effectiviteit en veiligheid. Onze business is het verzamelen en 
verwerken van al die labotesten. Dat doen we op verschillende 
plaatsen in de wereld, maar steeds volgens dezelfde methode.

Voor welke klanten werken jullie?
BARC heeft klanten over de hele wereld. We werken voor 
farmaceutische bedrijven in de States, China, Japan, Zuid-
Afrika en over heel Europa. Daar zitten heel wat jonge, kleinere 
ondernemingen met goede ideeën bij, maar net zo goed de 
grootste spelers uit de farmaceutische industrie. Dat betekent 
dat al die bedrijven anders gestructureerd en historisch anders 
gegroeid zijn en er vaak ook een andere werkwijze op nahouden. 
Het is voor BARC dus een constante uitdaging om fl exibel te 
zijn, de strenge lokale regelgevingen na te leven en ook nog eens 
competitief te blijven.

Dat lijkt geen gemakkelijke opdracht.
We zitten in een complexe business, waarbij we voortdurend alert 
moeten zijn, kwaliteit moeten leveren en moeten blijven innoveren. 

Sinds een halfjaar staat met Michel Abiteboul een nieuwe, ervaren CEO aan het roer van BARC. We peilden naar de 
belangrijkste uitdagingen in de boeiende, maar complexe wereld van het clinical trial management en het belang van 
het nieuwe IT-systeem dat BARC onlangs implementeerde.

Zo verwachten onze klanten steeds meer live data van ons. Zij 
willen de vinger aan de pols houden, op elk moment resultaten 
kunnen bekijken voor het verwerken van de testen is afgerond. 

Daarvoor is een specifi eke IT-structuur wellicht 
heel belangrijk.
Het was zelfs een absolute noodzaak om onze klanten toegang 
te verlenen tot kwalitatieve data. Die structuur hebben we nu, en 
is het resultaat van een wereldwijde teamprestatie die de voorbije 
vier jaar overspant. 

Wat verwacht u dat die investering zal opleveren?
Met het BARC BOARD-platform maken we een grote sprong 
voorwaarts. We zetten niet alleen onze voet naast die van de 
concurrentie, ik ben ervan overtuigd dat we hen ook een stap 
voor zijn in het aanbieden van kwalitatieve, transparante data aan 
onze klanten. Bovendien kan het systeem nog worden uitgebreid 
met tal van andere functionaliteiten. Het werk is nog niet af. Er 
wachten ons nog vele uitdagingen, in de nabije, maar ook in de 
verre toekomst. De medische wereld is constant in beweging.

Hoe is de ingebruikname van het nieuwe systeem 
verlopen voor de medewerkers van BARC?
Elke verandering is voor iedereen een uitdaging. Ik heb er alvast 
alle vertrouwen in, want we hebben niet alleen een goed systeem 
en een heel sterk en fl exibel team, we hebben het systeem ook 
uitvoerig getest.
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BARC is dan ook actief in een business waarin geen fouten 
mogen worden gemaakt. De data die wij verzamelen, zijn letterlijk 
van vitaal belang. Het gaat om mensenlevens. We kunnen niets 
aan het toeval overlaten.  

U bent nog maar een halfjaar aan de slag als CEO 
bij BARC. Wat is uw achtergrond?
Ik ben dokter in de geneeskunde en was meer dan 15 jaar actief 
in de farmaceutische industrie, waar ik verantwoordelijk was voor 
de internationale ontwikkeling van medicijnen. Pas later ben ik bij 
clinical research organizations terechtgekomen. Ik heb dus aan de 
andere kant van de tafel gezeten. Dat is handig. Het geeft me een 
beter inzicht in de verwachtingen van de klanten. Daarom hamer 
ik ook op customer service. Een goed IT-platform, een grote 
fl exibiliteit en goede medewerkers zijn uiteraard enorm belangrijk, 
maar customer service is evenzeer essentieel, anders kun je niet 
slagen. BARC is een nieuwe uitdaging voor mij, bovendien een 
heel boeiende omdat hier zoveel groeipotentieel aanwezig is.

 ‘Met het BARC BOARD-platform maken 
 we een grote sprong voorwaarts.’ 

Michel Abiteboul Hieronder: het i.deeds-team dat samen met het 

BARC-team dit project heeft gerealiseerd.

De relatie tussen BARC en i.deeds gaat een stuk terug 

in de tijd. De eerste contacten werden al gelegd in 

2009, waarna werd gestart met de eerste opdracht: 

het opzetten van een fi nancieel planningsproject 

voor de CFO. De samenwerking verliep uitstekend. 

Mede daarom kreeg projectleider Ivan Vanhaverbeke, 

die als analist van dit eerste project fungeerde, een 

tweede opdracht: een lastenboek opstellen om 

het 25 jaar oude CTMS-pakket te vervangen door 

een nieuw, future proof-pakket. De ‘from shortlist 

to longlist’-aanpak van i.deeds viel in de smaak: de 

twee overgebleven partijen haalden tijdens de case-

demo’s geen 50%. Samen met de BARC-directie en 

de investeerders werd toen beslist te investeren in een 

nieuw maatwerkpakket dat ook in de toekomst zijn nut 

zou bewijzen. Ondertussen werden BARC BOARD en 

BARC SAFE boven de doopvont gehouden.

INFORMATIE ANALYSE V/D BEDRIJFSPROCESSEN, STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN

LASTENBOEK / RFPVERGELIJKEN OFFERTES LONGLIST

CASE DEMO’S SHORTLIST SELECTIE & NEGOTIATIE



pin.all is de combinatie van een mobiel toestel op 
locatie en een online portaal voor de opvolging van 
aanwezigheden. Wanneer iemand op een locatie 
aankomt, registreert die zich. Dit kan op verschillende 
manieren: via een badge, een sms-bericht, een app... 
De aanmelding wordt vervolgens verstuurd naar het 
centraal platform van pin.all en is meteen zichtbaar 
voor iemand die daar toegang toe heeft. Indien van 
toepassing, wordt van daaruit de registratie automatisch 
doorgestuurd naar Checkinatwork en is ook de verplichte 
aangifte een feit. Als er toch iets misloopt met de 
registratie op Checkinatwork, dan stuurt pin.all u een 
alert-mail. Handig!

Uw medewerkers kunnen zich op verschillende manieren 
registreren op de plaats van tewerkstelling: via badge, 
telefoon of sms-bericht. Die keuze wordt bepaald door 
het aantal te registreren personen, de frequentie van 
de bezoeken, het aantal locaties en het soort locatie. 
U kunt ook verschillende systemen combineren om op 
die manier tot een optimale oplossing te komen. Naar 
de toekomst toe worden de registratiemogelijkheden 
gevoelig uitgebreid.

Ja. Met pin.all kunt u uw initiële planning of contractueel 
bepaalde werktijden aftoetsen aan de werkelijkheid, 
de nacalculatie van de werf of project voeden, de 
facturatie van leveranciers en onderaannemers sturen 
en input geven voor uw eigen facturatie en voor 
de loonadministratie. U kan de services van pin.all 
bovendien naadloos integreren in uw eigen applicaties. 

Kan               mijn 
medewerkers verder 
opvolgen?
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pin.all is een effi ciënte cloudoplossing voor aanwezigheidsregistratie en de verdere personeelsopvolging. 
Deze totaaloplossing is toepasbaar bij elk bedrijf dat personeel uitstuurt, hetzij naar klanten met een vast 
adres, hetzij naar locaties in openbare ruimtes of ergens te velde, op een werf… pin.all maakt het verschil: 
eenvoudig, gebruiksvriendelijk, krachtig en heel voordelig. We zetten de troeven voor u op een rijtje.

i.nformation

 Aanwezigheidsregistratie was nooit   
 eenvoudiger 

Wat is               ?

Hoe werkt              ? Wie kan
gebruiken ?
pin.all werd aanvankelijk ontwikkeld met 
bouwondernemingen, cleaningbedrijven en 
uitzendkantoren in gedachten. Vooral in deze sectoren 
kan het beheren en opvolgen van medewerkers enorm 
tijdrovend zijn, zowel voor het bedrijf zelf als voor zijn 
klanten. Maar pin.all is ruim 
inzetbaar: overal waar bedrijven 
personeel op pad sturen, hetzij 
naar klanten met een vast 
adres, hetzij naar locaties in 
de openbare ruimte of ergens 
te velde… daar kan pin.all een 
verschil maken.

takes care of it all
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 Meer info over wat pin.all 
 voor uw bedrijf kan betekenen? 
 Neem contact op met i.deeds 
 via info@ideeds.be 

Medewerkers van deze bedrijven kunnen 
zich dankzij pin.all eenvoudig en op 
verschillende manieren registreren. 
Hoe u dat precies doet, hangt af van de 
specifi eke kenmerken van de opdracht. Bij 
lange opdrachten is een badgelezer op de 
werklocatie aangewezen. 

Medewerkers die vaak korte opdrachten 
uitvoeren, op diverse locaties actief 
zijn of werken op locaties zonder vaste 
ingangen, zijn meer gebaat met pin.all 
via sms. Bij aankomst sturen ze gewoon 
een sms-bericht met hun persoonlijke 
identifi catiecode en locatie. 
Een app is nog effi ciënter. In de nabije 
toekomst zal de ingebouwde gps meteen 
detecteren waar uw werknemer zich 
bevindt, waarna de registratie automatisch 
zal verlopen. Op locaties waar gps 
geen goede optie is (bijv. in afgesloten 
gebouwen) kunnen digitale bakens worden 
aangebracht. De app detecteert dan het 
signaal van de bakens met behulp van 
Bluetooth. 

Is de gsm of smartphone niet haalbaar? 
Geen nood, dan kan de app ook draaien 
op een pocket terminal die u met uw 
medewerkers meegeeft.

Met pin.all kunt u deze verschillende 
systemen bovendien combineren. Zo bent 
u zeker van een oplossing op maat van uw 
bedrijf en activiteiten.

Voor de uitzend- en cleaningsector is het 
systeem met begeleid bellen vanaf een 
vast toestel dikwijls een goede oplossing. 
pin.all herkent het toestel van waar gebeld 
wordt en kan zo de locatie bepalen. De 
medewerker geeft zijn persoonlijke code in. 
Eenvoudig, niet? 
Een vast toestel is misschien niet altijd 
beschikbaar bij elke klant. In dat geval 
kan de werknemer terugvallen op één van 
de andere registratiemethodes (sms of 
pocket-terminal).

pin.all biedt trouwens heel wat meer dan 
louter aanwezigheidsregistratie. 
Met pin.all beheert u eveneens alle 
contracten die u afsluit met uw klanten en 
kunt u het verloop van de dag minuut tot 
minuut opvolgen. Het systeem alarmeert 
u zodra een anomalie of fout ontstaat of 
dreigt te ontstaan.



i.short

Op donderdag 12 maart organiseerde De Lovie, een centrum voor 

mensen met een verstandelijke handicap in Poperinge, een bijzondere 

gastronomische avond, ten voordele van het nieuwe woonproject 

‘Laubia’.  6 topchefs, bijgestaan door studenten van de hotelschool 

Ter Duinen verwenden de meer dan 300 gasten met tal van culinaire 

hoogstandjes . Ook i.deeds was erbij en draagt dit goede doel een 

warm hart toe.
Op het Chefs for Charity-event werd een mooi startkapitaal voor 
het woonproject Laubia verzameld. Helaas is dit niet voldoende om 
dit project verder uit te werken en is extra sponsoring meer dan 
welkom. 
Meer info ? Contact: 
Patrick Deferme, algemeen directeur
Birgit Provoost, directie-assistent fundraising
057 33 49 65 of 0475 78 58 73
birgit.provoost@delovie.be
Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge
www.delovie.be of www.facebook.com/deloviepoperinge.

Chefs for charity:
een enorm succes

14

i.events

pin.all in de kijker op Agoria-infosessie
Op 26 maart organiseerde Agoria, in nauwe samenwerking met de RSZ, voor de vierde keer een informatiesessie over de nieuwe reglementering 

inzake de aanwezigheidsregistratie. 

180 deelnemers uit verschillende sectoren en markten tekenden present: metaalsector, mechatronica, energie, contracting, building technologies, 

ICT...  i.deeds gaf er een korte presentatie over pin.all, een eenvoudige cloudoplossing voor aanwezigheidsregistratie.

i.events

IBM Connect 2015 – laat u 
inspireren en grijp uw kans 
Ondernemingen die vandaag niet anticiperen op de razendsnelle 

technologische ontwikkelingen zullen er morgen niet meer zijn. Dat is 

de harde maar realistische boodschap van IBM Connect - Seize the 

Moment, een inspirerende dag die in de verf zet dat verandering meer 

dan ooit noodzakelijk is. Een aantal toonaangevende keynote speakers 

van topbedrijven zullen er u inspireren met hun unieke visie en aanpak 

en u nieuwe inzichten bieden.

i.deeds zal prominent aanwezig zijn als Advanced IBM-partner met een 

eigen stand en zal er ook een presentatie geven.

IBM Connect 2015
Seize the Moment vindt plaats 
op dinsdag 2 juni in ICC Gent. 
Inschrijven kan via 
www.ideeds.be



From Hype to Insight:
Transforming industries with insights 
gained from the Internet of Things

Learn more at ibm.com/IoT

#IoTnow



contacteer ons

i.deeds nv
Beeklaan 3a  •  8530 Harelbeke
tel.:+32 56 650 100  •  fax:+32 56 650 109
info@ideeds.be  •  www.ideeds.be
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