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“i.deeds wil wakker en
waakzaam blijven.
Voor onszelf, maar in de eerste
plaats voor onze klanten.”
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i.learn
i.deeds springt intelligent om
met artificiële intelligentie

Klaar zijn voor morgen is belangrijk voor u en uw
bedrijf. Daarom reiken we u ook in deze tiende editie
van i.deeds Magazine informatie en inzichten aan die
uw onderneming op weg kunnen zetten naar een
stralende toekomst.
Naar goede gewoonte gingen we in gesprek met
een van onze klanten. Dit keer hielden we halt in
het West-Vlaamse Waregem. Daar transformeerde
CEO Frédéric Cras van Cras Woodgroup het bedrijf
van zijn vader tot dé houtspecialist van het land.
Zijn onmiskenbare troeven: een heldere visie en een
voortdurende drang naar verbetering en verandering.
Daarin laat hij zich bijstaan door Chief Transformation
Officer Dirk Van Houwe. Hij waakt over het zorgvuldig
ontwikkelde bedrijfs-DNA en maakt het bedrijf via
onder meer een nauwe samenwerking met i.deeds
klaar voor wat komt.
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i.deeds begeleidt het talent
van morgen

Ook bij i.deeds zelf houden we de blik op de toekomst
gericht. In onze zoektocht naar jong talent werkten
we samen met West-Vlaamse hogeschool Howest
en lieten we studenten van de bacheloropleiding
Netwerkeconomie praktijkervaring opdoen bij onze
klant Picanol. In december dompelden we ons tijdens
een postuniversitaire opleiding onder in de wereld
van artificiële intelligentie. Zo blijven we wakker en
waakzaam, en houden we de vinger aan de pols
van alles wat op het gebied van digitale technologie
beweegt. Dat doen we niet alleen voor ons, maar vooral
voor onze klanten.
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i.nterview
Cras Woodgroup: een
gesprek met de West-Vlaamse
houtspecialist over het belang
van verandering

Veel leesplezier.

Lionel Vanpoucke
managing director i.deeds nv
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i.academy

i.short
i.deeds spreekt en
laat van zich spreken
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i.nformation
Wie en wat
is i.deeds?

i.nformation

i.deeds spreekt op BIDASummit
Op donderdag 13 juni was i.deeds te gast op de eerste BI & Data Analytics Summit, een
eendaagse conferentie in Diegem georganiseerd door IT Works. Onze business analyst/project leader
Pieter Beyne bracht er het succesverhaal van onze klant Latexco, een wereldspeler in de bedden
industrie. Onder de noemer ‘How to get the data that drives your business’ vertelde hij samen
met Latexco-COO Henk Demets alles over de meerwaarde die BI en data-analyse kunnen genereren.
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The presentation covered both our BI project approach as well as the benefits of the result.
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i.learn

i.deeds springt intelligent om
met artificiële intelligentie
In april liet het i.deeds-team zich tijdens een postuniversitaire opleiding aan KULAK onderdompelen
in de wereld van artificiële intelligentie en de Industrial Internet of Things.
De Industrial Internet of Things, waarbij mensen, machines en de digitale wereld met elkaar in
verbinding staan en voor een grotere efficiëntie moeten zorgen op het gebied van onder meer
bedrijfsprocessen, security en data-analyse, is al een tijdje geen verre toekomstdroom meer.
Integendeel, het wordt steeds vaker toegepast. Om onze kennis van IoT, artificiële intelligentie en
machine learning te verruimen en onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, luisterden onze
medewerkers vier dagen lang hoe academici en andere experten tegen deze (r)evolutie aankijken.

postuniversitair
centrum

postuniversitair
centrum

schrijvingen uit dezelfde

POSTUNIVERSITAIRE VORMING

/kmo-portefeuille.be.

Industrial Internet of Things
Van uitdaging tot praktijk

, gebruikt worden om mij te
an.

Kortrijk, 12, 18 en 26 maart en 2 april 2019

We kregen onder meer de bevestiging van wat we al uit de praktijk hadden geleerd: dat de
ontwikkeling van een aantrekkelijke, performante Internet of Things-omgeving geen sinecure is, dat
het heel wat voeten in de aarde heeft om van een traditioneel product een IoT-product te maken
en dat de opslag en analyse van IoT-data op verschillende niveaus ingrijpende wijzigingen vereist.
We zagen er ook hoe machine learning in business intelligence kan evolueren van predictive BI tot
prescriptive BI.
Een succesverhaal is het IoT voorlopig nog niet: liefst 80% van de IoT-projecten levert vandaag niet
de gewenste resultaten op. De technologie is met andere woorden de kinderschoenen nog niet
helemaal ontgroeid en zorgt voorlopig voor veel onduidelijkheid.

SCHRIJVEN
VÓÓR
5 MAART
2019

i.deeds springt intelligent met artificiële intelligentie en het IoT om en heeft beslist
om deze nieuwe, boeiende wereld in de eerste plaats te verkennen en van naderbij
te analyseren. Dat doen we op onze beproefde manier: wakker blijven, elke nieuwe
ontwikkeling met kritische blik volgen, investeren in opleiding en knowhow en steeds
de finaliteit van nieuwe technologieën voor ogen houden. Want wat niet goed genoeg
is voor uw bedrijf, is ook niet goed genoeg voor ons.
Wilt u meer weten over hoe i.deeds u kan begeleiden bij de
toepassing van IoT, machine learning en artificiële intelligentie binnen
uw onderneming? Neem dan contact met ons op via info@ideeds.be

Visie i.deeds
op data science
Visie i.deeds op data science
Data science
Business
Intelligence
Dashboards
Reporting with visuals
Anomaly detection
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Sales forecasting
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Machine Learning
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dashboarding
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Smart cities
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AI

Speech recognition
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i.deeds begeleidt
studenten Howest
Voor i.deeds is kennis delen niet alleen een must, maar ook een bouwsteen voor de toekomst.
Daarom ondersteunen we studenten en zetten we op die manier toekomstige analisten
en consultants op de goede weg. Zo begeleiden we dit jaar tweedejaarsstudenten van de
bacheloropleiding Netwerkeconomie in Howest Kortrijk tijdens het opleidingstraject ‘Werkplekleren’.

We namen de studenten mee naar onze klant de Picanol Group, die
we begeleiden bij de transitie naar nieuwe software. De studenten
scherpten er hun praktijkervaring aan, leerden hun talenten herkennen
en voelden aan hoe ze zich in een professionele omgeving horen te
gedragen. Ze konden samen met i.deeds de key-users interviewen,
de bedrijfsprocessen in kaart brengen en daarna die processen
opvolgen. Ze leerden data omvormen tot bruikbare formaten en de
juiste visualisaties gebruiken om tot inzichten te komen. Een prachtige
case die hun Business Analytics-skills naar een hoger niveau bracht.
De samenwerking is een win-winsituatie voor alle partijen:
• De studenten ervaren wat er leeft in een maakbedrijf als
de Picanol Group.
• Voor de Picanol Group is de creativiteit van deze nieuwsgierige
jonge mensen een aanvulling op vernieuwing en/of verandering.
• Voor i.deeds is het contact met jonge talenten belangrijk om hen
kennis te laten maken met de consultancysector. Via i.deeds kunnen
ze proeven van wat het betekent om consultant te zijn. Zo kunnen
ze later zelf de juiste, gefundeerde keuze maken om al dan niet een
job in deze snel evoluerende sector te ambiëren.
We danken de Picanol Group, Howest Kortrijk en de studenten
Netwerkeconomie van harte voor de fijne en professionele
samenwerking!

“Het was interessant om te mogen werken aan zo’n project
voor een grote speler. We mochten onze nieuwe kennis meteen
gebruiken in de ‘real world’ om relevante resultaten te behalen.”
Stef Rutsaert, student Netwerkeconomie
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogtechnologische
weefmachines op basis van lucht of grijpertechnologie, gietstukken en op maat gemaakte controllers.
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‘Een historiek van 140 jaar geeft je
niet automatisch recht op een toekomst’
Hout en transformatie. Dat zijn de sleutelwoorden bij Cras Woodgroup, dat na meer dan 140 jaar en
vier generaties is uitgegroeid tot dé houtspecialist in België. In de hoofdzetel van het familiebedrijf in
het West-Vlaamse Waregem hadden we met CEO Frédéric Cras en CTO Dirk Van Houwe een
verhelderend gesprek over het verleden en de toekomst van Cras, hun voortdurende drang naar
verandering en de manier waarop i.deeds daar een rol in kan spelen.
De imposante magazijnen, de grote toonzaal, de balie en de
vergaderzaal waar we plaatsnemen voor ons gesprek: alles in Cras
ademt hout. Niet verwonderlijk, want in de afgelopen 140 jaar heeft het
familiebedrijf uit Waregem zich ontwikkeld van een lokale houtzagerij tot
een allround houtspecialist die 460 medewerkers tewerkstelt.
Vandaag omspant Cras Woodgroup drie belangrijke activiteiten in
de houtbusiness. De onderneming importeert hout uit alle hoeken
van de wereld, verdeelt die via zestien Woodshops aan professionals
uit de bouwsector, levert het basismateriaal voor fabrikanten en
produceert ook zélf enkele merken: Collstrop (tuinhout), Dubois-Parquet
(parketvloeren), Brems Doors (binnendeuren) en Wood on Walls (houten
gevel- en wandbekleding).
Een hele onderneming dus, die sinds 1995 in goede banen wordt geleid
door CEO Frédéric Cras. Om toekomstige uitdagingen beter het hoofd
te kunnen bieden, laat hij zich – ook tijdens dit interview – bijstaan door
Chief Transformation Officer Dirk Van Houwe. Een bijzondere titel voor
een heel bijzondere en cruciale functie, zo zult u merken.

Cras viert dit jaar zijn 141ste verjaardag. Hoe is het bedrijf
precies ontstaan?
Frédéric Cras: Alles is begonnen in 1878, toen mijn overgrootvader
August Cras hier in Waregem een houtzagerij oprichtte. Het bedrijf
is lang een lokale speler gebleven, tot mijn vader zaliger en zijn broer
na de Tweede Wereldoorlog aan expansie begonnen te denken en
een houthandel uit de grond stampten. Daarna wilden ze van Cras
een nationale speler maken. Dat is ook gelukt, door zelf hout te
importeren. In 1978 hebben ze met Van Reeth een eerste houtimporteur
overgenomen, en de jaren daarna werd dat de strategie van het bedrijf.

“Mijn vader heeft me ingelepeld
dat Cras altijd beter moest zijn
dan de concurrentie.”
Frédéric Cras

wood group
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distributeur
DISTRIBUTEUR

fabrikant
FABRIKANT

WELKOM

Er volgden nog drie gerichte overnames. Dat was een goed idee, want
zo kon Cras zelf hout van over de hele wereld het land binnenbrengen:
Scandinavisch en Russisch naaldhout, tropisch hardhout uit Indonesië
en Maleisië en later ook hout uit West-Afrika en Amerika.
Wanneer bent u in het bedrijf gestapt?
Frédéric Cras: Begin jaren negentig, toen het bedrijf een crisis
beleefde. Het was 1990 en een jaar daarvoor was de Berlijnse Muur
gevallen. Plots werd de houtmarkt overspoeld door Oost-Europese
handelaars die met hun eigen vrachtwagens naar onze contreien
trokken en hun hout tegen heel lage prijzen verkochten aan onze
klanten. Daardoor werd de houtprijs in nauwelijks anderhalf jaar meer
dan gehalveerd. Je moet weten dat mijn vader een speculatieve koper
was. Cras had heel veel hout op voorraad, zo’n honderdduizend
kubieke meter, en plots was de waarde van die stock flink gedaald.
Ik zie het nog zo voor me: mijn vader en ik aan een grote tafel met de
bankiers, aan het onderhandelen over hoe we als bedrijf met die nieuwe
situatie moesten omgaan. Dat moment heeft me aan het denken gezet.
Welke les heeft u uit die gebeurtenissen getrokken?
Frédéric Cras: Mijn vader heeft me ingelepeld dat Cras altijd beter
moest zijn dan de concurrentie. Toen ik in 1995 de leiding overnam,
na zijn dood in datzelfde jaar, wilde ik vooral onze positie als nationale
marktleider behouden. Daartoe heb ik eerst een distributiebedrijf
gecreëerd en is het plan voor de Woodshops ontstaan – dat evenwel
pas in 2002 is gerealiseerd. Sindsdien streef ik ernaar om op alle fronten
de beste te zijn. Ik heb onze importstrategie aangepast aan de noden
van de verschillende markten en de eisen van de klanten, en Cras is
zich beginnen focussen op de uitbreiding van een productgamma dat
toegevoegde waarde creëert.
In België is Cras een grote speler. Hebt u ooit gedacht aan
vestigingen in het buitenland?
Frédéric Cras: Ik vind dat ik nog niet rond ben in België, dus zijn
vestigingen in het buitenland momenteel niet aan de orde. Je moet
er ook rekening mee houden dat je dan in een heel andere situatie
terechtkomt, in landen met andere wetgevingen en een andere
mentaliteit.
Er zijn al 16 Woodshops. Waar ziet u nog mogelijkheden in eigen
land?
Frédéric Cras: Ook in de toekomst wil ik blijven inzetten op
overnames. Als ik naar de kaart van België kijk, dan zie ik hier en daar
nog plekken waar geen groene Cras-bolletjes staan, in de streek boven
Antwerpen bijvoorbeeld. Die hiaten wil ik opvullen. Op termijn wil ik nog
een aantal nieuwe Woodshops oprichten.

“Je moet enorm alert zijn, elke dag.
Als je je niet aanpast, ga je er
onverbiddelijk uit.”
Frédéric Cras

vervolg op pagina 08 >>
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Overnames zijn meestal geen sinecure. Bedrijven hebben hun
eigen cultuur, werknemers hun eigen mentaliteit. Hoe pakken
jullie dat aan?
Frédéric Cras: Bij elke overname hanteer ik een eenvoudig principe:
ik kom nooit van bovenaf in bedrijven om er mijn wil op te leggen, maar
altijd van onderuit, in een sfeer van overleg en wederzijds vertrouwen.
Zo is het makkelijker om vaste voet aan de grond te krijgen, continuïteit
te creëren en een partnership met klanten op te bouwen. Dat lukt, ook
al gaat dat soms met vallen en opstaan.
Dirk Van Houwe: Bij een overname koop je niet alleen een
marktaandeel, maar ook een stuk van de vroegere bedrijfscultuur. Dat
vraagt inderdaad inspanningen, want je neemt niet alleen datgene over
wat je wilt overnemen. Daarom proberen we het nu ook op een andere
manier te doen. De recentste Woodshops, in Herenthout en Antwerpen,
hebben we volledig op eigen kracht opgestart, zonder overname.
Cras is actief in een traditionele sector, de toelevering aan
de bouw. Wat is momenteel jullie grootste uitdaging voor de
toekomst?
Dirk Van Houwe: Transformatie en hoe daarmee om te gaan. Het
is belangrijk dat we beseffen dat de afgelopen 140 jaar weliswaar
een sterk bedrijf en een grote traditie en kwaliteit hebben opgeleverd,
maar dat we ook onderhevig zijn aan de tand des tijds. Cras mag niet
stilstaan. We zitten inderdaad in een vrij traditionele sector, maar die is
voortdurend in beweging. Onze clientèle, die vroeger bijna uitsluitend uit
schrijnwerkers bestond, professionaliseert steeds meer. Dat zorgt ervoor
dat de rol van distributeur aan het veranderen is: hout op voorraad
nemen en verdelen zal straks niet meer volstaan. Om te kunnen
blijven groeien, moeten we dus niet alleen onze bedrijfsprocessen
optimaliseren en nadenken over nieuwe manieren om onze producten
te verkopen, we moeten ook een soort gemene deler vinden, zeker na
al die overnames. Daarom hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt
aan de bedrijfscultuur, het Cras-DNA.
Bedrijfs-DNA is een populair woord, waar vaak mee wordt
geschermd. Wat betekent het voor Cras?
Dirk Van Houwe: Wij hebben een écht DNA. Een heel kwalitatief DNA
dan nog, van mensen die willen werken en een extra inspanning willen
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“We willen voorbereid zijn op de
Uber en Airbnb van onze sector.”
Dirk Van Houwe

leveren. Daar hebben we veel tijd in geïnvesteerd. Twee jaar geleden
hebben we een intensieve oefening gedaan, waarbij we de visie en
strategie van Cras hebben uitgeschreven en door het hele bedrijf
hebben geduwd.
Frédéric Cras: Dat is niet alleen gebeurd op kaderniveau, maar op
alle niveaus, tot op de werkvloer. En dat is heel goed onthaald. Ook
vandaag zijn we daar nog mee bezig. Het leeft.
Welke ingrediënten zijn er nodig om zo’n oefening te doen
slagen? Met andere woorden: wat is het grote geheim van Cras?
Dirk Van Houwe: Mensen bij die transformatie betrekken. Veel
bedrijven denken dat je een nieuwe bedrijfscultuur er zomaar kunt
doorduwen, maar dat is niet zo. Om te staan waar we nu staan hebben
we vrij veel geïnvesteerd. We hebben het bedrijf zelfs een volledige
dag gesloten om onze plannen voor een groep van 120 mensen toe te
lichten. We wilden aan hen de mogelijkheid bieden om zelf hun bijdrage
aan het verhaal te leveren, om zelf intensief aan de transformatie mee te
werken. Dat heeft een hele reeks projecten opgeleverd, en uiteindelijk
enkele grote verschuivingen binnen het bedrijf: een nieuw organigram,
nieuwe rollen, nieuwe functies.
Verandering zorgt vaak voor weerstand bij de werknemers. Hoe
hebben jullie dat vermeden?
Dirk Van Houwe: Zo’n verandering managen is inderdaad niet
eenvoudig. Je moet er niet alleen voor zorgen dat iedereen mee is en
dezelfde taal spreekt, alles moet ook gebeuren in een tempo dat het
bedrijf kan verteren. Maar het is een noodzakelijke evolutie. Het is fout
om te denken dat een historiek van meer dan 140 jaar je automatisch
recht geeft op een toekomst. Je wordt namelijk gedwongen om steeds
meer en steeds grotere risico’s te nemen en de juiste keuzes te maken,
want de kans om afgestraft te worden als je foute keuzes maakt wordt
almaar groter. Je moet jezelf, de organisatie en de bedrijfsprocessen
dus constant in vraag blijven stellen en kritisch bekijken, en rekening
houden met toekomstige bedreigingen. Kijk maar wat er met Uber en
Airbnb is gebeurd: niemand had die bedrijven zien aankomen. Plots
waren ze er en hebben ze die markten op hun kop gezet.
Frédéric Cras: Je moet enorm alert zijn. Als je je niet aanpast, ga je er
onverbiddelijk uit.

“De digitale transformatie is een
bouwsteen voor de toekomst.”
Dirk Van Houwe

Jullie schakelen binnenkort over naar een nieuw ERP-systeem.
Ook dat is transformatie.
Dirk Van Houwe: De digitale transformatie is van fundamenteel
belang, omdat het een bouwsteen voor de toekomst is. Technologie
en masterdata zijn dezer dagen cruciaal. Via artificiële intelligentie en
nieuwe software kunnen we de gegevens die we bij onze vijftienduizend
klanten verzamelen benutten en de verkoop boosten op een manier
waar we vandaag zelf niet altijd bij stilstaan.
Had Cras op dat vlak een probleem?
Dirk Van Houwe: Deels wel. We hebben de afgelopen decennia heel
sterk gefocust op overnames, groei en verkoop. Op zich was dat een
uitstekende keuze, maar onvermijdelijk verlies je dan andere zaken uit
het oog. Al zijn we onze achterstand stilaan aan het inhalen. We zoeken
gewoon nog de juiste balans tussen investeren en rendement halen.
Daarom hebben we, tegen de stroom in, voor G-Suite i.p.v. Microsoft
Office gekozen, omdat dat pakket enorm inzet op samenwerking.
We zijn een gedecentraliseerd bedrijf, dus is het heel belangrijk dat
we focussen op een goede communicatie, in het delen van de juiste
informatie.
Welke rol speelt i.deeds daarin?
Frédéric Cras: We zijn geëvolueerd naar een wereld van specialisten.
Je kunt het vergelijken met de algemene schrijnwerker, die zo goed als
verdwenen is. Vroeger was het als schrijnwerker voldoende om je prijs
voor dakwerken zo laag mogelijk te houden en goed werk te verrichten,
en je kon meteen de rest van het schrijnwerk doen: de ramen, de
deuren enzovoort. Nu heb je voor al die activiteiten experten. i.deeds
vervolg op pagina 10 >>
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is in zijn vakgebied zo’n expert, en we hadden die nodig. Een goed
jaar geleden hebben we onze noden tegenover hen op tafel gelegd,
en daar zijn ze mee aan de slag gegaan. We hebben zelf geen leger ITspecialisten in huis, en aangezien er zoveel spelers op de markt zijn was
hun inbreng heel belangrijk.
Dirk Van Houwe: i.deeds was aanvankelijk vooral een essentieel
klankbord. Maar als je zo’n lang traject aflegt, raak je al snel op elkaar
ingespeeld. Het leek ons dan ook opportuun om ons constant te laten
begeleiden door iemand van i.deeds. Het is namelijk heel technische
materie, en dan kun je wel wat externe hulp gebruiken.

“i.deeds is in zijn vakgebied een
expert, en we hadden die nodig.”
Frédéric Cras

Begin 2020 gaat het nieuwe ERP-systeem live. Wat brengt de
toekomst op IT-gebied?
Dirk Van Houwe: Als je zo groot bent geworden als Cras, moeten alle
processen vereenvoudigd worden. We streven er dus naar om ook ons
machinepark te laten communiceren met het nieuwe ERP-systeem. Om
die reden hebben we ook al software geïnstalleerd op de machines.
De bedoeling is om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en die te
analyseren. Dat is nodig, want als bedrijf wil je geen foute beslissingen
nemen op basis van een buikgevoel.
Frédéric Cras: Meten blijft weten. Dat is niet veranderd.
Wat met e-commerce? Volgt de klant al?
Dirk Van Houwe: Slechts gedeeltelijk, de klant schuift langzaam maar
zeker op. Bij redelijk wat bedrijven die in de bouw actief zijn begint
het e-commerceverhaal wel door te sijpelen, maar het levert niet de
resultaten op die ze ervan verwacht hadden. Maar dat komt wel. Onze
kinderen zullen niet meer bestellen en orders plaatsen zoals wij dat
vandaag doen. Ook onze klanten zullen veranderen, niet onder druk van
de digitalisering, maar vanwege datgene wat de digitalisering voor hen
kan doen. Vergelijk het met een reisbureau: ik denk niet dat er vandaag
nog veel mensen naar een reisbureau stappen om hun vakantie te
boeken. Alles gebeurt online. Mensen bestellen hun boodschappen

“Cras en i.deeds zijn vandaag
volledig op elkaar ingespeeld.”
Dirk Van Houwe
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online en gaan die later ophalen. Die evolutie zal er op termijn voor
zorgen dat onze klanten op een andere manier toegang willen krijgen
tot onze producten, en dat ze ook steeds minder zullen investeren in
een machinepark, zodat Cras alsmaar meer de rol van onze klant zal
overnemen: productie, halffabrikaten maken enzovoort.
Frédéric Cras: Het zal erop aankomen om het de klant zo makkelijk
mogelijk te maken. Hoe alles precies zal veranderen en hoe snel dat zal
evolueren, weten we niet, maar we moeten er wel klaar voor zijn. Daar
werken we elke dag aan.

Cras en i.deeds:
een samenwerking
die hout snijdt

Dirk Van Houwe
CTO Cras Woodgroup

Dominique Gobert
In de loop van 2017 kwam Cras na een interne analyse van
business analist –
de behoeftes in contact met i.deeds. Het ERP-systeem
projectleider i.deeds
van Cras voldeed niet meer aan de behoeftes van het sterk
gegroeide bedrijf. De keuze voor een performant pakket kon
de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie van de onderneming
aanzienlijk verbeteren. Zo waren bepaalde processen
niet geautomatiseerd waardoor er een gebrek aan uniforme werking was en een intensieve opvolging nodig was.
Cras had dus behoefte aan een ERP-systeem met daarin alle masterdata in verband met productie en planning,
gekoppeld aan een performante CRM.
Eind 2017 werd het selectietraject opgestart. Een interne stuurgroep, geadviseerd door
Dominique Gobert, Business Analist bij i.deeds, bracht alle bedrijfsprocessen in kaart en
formuleerde de vereisten waaraan het nieuwe ERP-systeem moest beantwoorden. Dat
resulteerde in het voorjaar van 2018 in een lastenboek dat werd uitgestuurd naar achttien
leveranciers, waaruit een eerste selectie van vier werd gemaakt. Uiteindelijk werd gekozen voor
SAP S/4 Hana die wordt geïmplementeerd door het bedrijf CTAC.
Die implementatie begon in 2019. Terwijl Chief Transformation Officer (CTO) Dirk
Van Houwe de implementatie in de organisatie doordrukt, verzorgt Dominique
Gobert twee dagen per week ter plaatse het interne projectmanagement:
hij bewaakt de scope en het budget van het project en coacht de Crasmedewerkers. Via workshops geeft hij alle noodzakelijke informatie aan hen door.
Hij lanceerde ook het idee om op de parking van de hoofdzetel in Waregem twee
containers te plaatsen waarin de key users in alle rust vertrouwd kunnen raken
met het nieuwe ERP-systeem. Bedoeling is dat alles op 1 januari 2020 live gaat.
Dominique Gobert: ‘Cras zal hier de vruchten van plukken. Het bedrijf zal niet
alleen kunnen beschikken over volledig geïnformatiseerde processen, het zal
uit al die data ook betere inzichten verwerven. Daarnaast opent het nieuwe
systeem perspectieven voor de automatisering van productiestraten en een beter
magazijnbeheer.’
Stuurgroep

Functionele Teams

Projectmanagement

Solution Architecten

Change Management

Order to Cash
(verkoop & facturatie)

Technische Architectuur
en Integratie

Purchase to Pay
(aankoop)

Software development

Productie
(productieplaning & onderhoud)
Supply Chain Executie
(transport, WMS)
Finance & Control/Reporting
Master data & Datamigratie
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in de kijker op BEMAS
Op dinsdag 21 mei stelde onze business analyst Patrick Snauwaert pin.all voor tijdens het
BEMAS-event van de Belgian Maintenance Association. Voor een geboeid publiek van
professionals uit de onderhoudssector vertelde hij alles over onze eenvoudige cloudoplossing
voor elektronische aanwezigheidsregistratie en personeelsopvolging.
Weet waar je technici zijn via pin.all
ir. Patrick Snauwaert - account manager - business
analyst - project leader

“Smart opvolgen van
technici, tools en parts”
dinsdag 21 mei 2019
Van der Valk Hotel Beveren
Georganizeerd door Bemas
in samenwerking met i.deeds

Data-analyse en dynamische dashboards:
sensor data omvormen naar informatie
Sofie Van Hoecke, associate professor bij IDLab, UGent-imec

Verhoog de productiviteit, veiligheid en compliance met Smart onderdelen,
gereedschappen en componenten - case ERIKS Hose Management System
Pedro Guimaraes, International Project Manager HMS, ERIKS

Efficiënt omgaan met de verplichte aanwezigheidsregistratie bij grote werken
in onroerende staat – customer case
ir. Lieven De Meester - Manager Health Safety Environment Worley België

i.deeds investeert in IoT

QF_631

Sigfox Ready™ Certificate
P_0147_2D82_01
Congratulations i.deeds nv, the following product is now Sigfox ReadyTM certified:

pin.connect is een duurzame investering van i.deeds in IoT. De verzamelde
kennis stelt ons in staat om onze klanten goed geïnformeerd te begeleiden en
maximaal te ondersteunen in hun IoT-projecten.

PACE
POSITIONING
MINIMUM SIZE
OX
VERIFIED
SIGFOX READY
SIGFOXVARIATIONS
LOGO

DEVICE COMMERCIAL NAME: ……..

Pin1000

DEVICE MODEL NAME: ……………...

Pin1000

RADIO CONFIGURATION: …………..

RC1

TEST REPORT: ………………………...

R412-19-102373-1A Ed.0

DEVICE UPLINK RADIATION CLASS:

0u

CERTIFICATION DATE: ………………

13/06/2019

SIGFOX CREDENTIALS M NUMBER:

M_0042_FDF8_01 and M_000B_C8D5_02

SIGFOX REFERENCE: ………………...

BUIL-544

SIGFOX FEATURES:
DOWNLINK………………………………
PAYLOAD ENCRYPTED………………..
MONARCH……………………………….

This certificate is valid for this product only. Any change to the certified product is to be reported to
Sigfox as it may lead to a renewal of the Sigfox ReadyTM certification.
The Sigfox ReadyTM logo must be used in respect of Sigfox branding guidelines.

USE
OTHER

Waarvoor staat pin.connect?
pin.connect verbindt met verschillende soorten toestellen, telkens met het doel informatie te verzamelen. Dit kunnen
waarnemingen zijn van een keuze (‘akkoord’ of ‘niet akkoord’), temperatuurmetingen in een ruimte of dieptemetingen
om volumes te bepalen in een vat. Andere toepassingen zijn de identificatie van personen of activiteiten ondernomen door personen. Ook
containers lokaliseren of de bewegingen van machines registreren is perfect haalbaar.
Sigfox Head Office:
425 rue Jean Rostand, 31670 Labège, FRANCE
www.sigfox.com

Rev1.0

Wat is er uniek aan pin.connect?
Alle toestellen functioneren onafhankelijk van bekabeling of beschikbare verbindingen (wifi). Ze werken namelijk op batterijen en zijn
verbonden via Sigfox-, Lora- of Narrowband-netwerken, die overal voldoende zijn uitgerold.

Hoe werkt pin.connect precies?
We verzamelen data via verschillende soorten terminals en sensoren. Die
AUTHORIZED
AUTHORIZED
data wordt gekenmerkt door tijd enNOT
device,
verrijkt met de waargenomen
abel CAN be affixed on certified end products
It must not be used when the certification is not yet
ertified IoT platforms (and
labelled affixed on
delivered. Inen
addition,
partner productsaan
names een
mustn’t bedrijf of toepassing.
gegevens,
en wordt opgeslagen
gekoppeld
products). The logo MUST be used on packages,
refer to any term that could lead to a confusion with
erals and websites, and must
be
in any way.
Desystematically
communicatie
met uw platform“Sigfox”
gebeurt
op basis van webservices, API’s
associated with the certified product.
file-based
igfox Ready» terms can of
be used
in any editorial communicatie. Die API’s zijn helemaal klaar en hoeven niet meer
content.
ontwikkeld te worden. Indien nodig worden de API’s bijgewerkt in functie van
uw applicatie. Zo kunt u meteen over de data beschikken, een groot voordeel!
We kunnen de data ook automatisch naar de applicatie pushen. Beschikt u
niet over de nodige applicaties, dan kan de data opgeslagen worden in uw
Generalinnovation
notice
Endorsing
logos
strictly
used
according
Sigfox graphic charter
(provided on brand.sigfox.com
website). All these
logos contain
Eachshall
timebe
our
technology
is used, to official
database.
Vervolgens
bouwen
we met BI-tools
dashboards
op.

device
device

data
data

proces
proces

• data
• device
• time

Sigfox / Lora /
Narrowband/
GPRS/3G

pin.connect

device +
company

Sigfoxdisplay
solely grants
a right of useinon
these
logos under the conditions above and the terms of the contracts potentially signed with Sigfox.
oudly
our involvement
the
process.

tions regarding Sigfox branding: communications@sigfox.com
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Heeft u een IoT-project of wilt u meer weten over de vele mogelijkheden van pin.connect?
Doe dan een beroep op onze expertise en laat een bericht op info@pinall.be of via 056 65 01 00.
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registratie
proces

connect
connect

Web-service

application
application

i.short
i.deeds aanwezig op
Power Platform Summit Europe en Techorama
Van 27 tot 29 maart vond in Amsterdam de Power Platform Summit Europe plaats. Vier
medewerkers van i.deeds tekenden er present voor het Power BI-luik en woonden verschillende
presentaties, demo’s en lezingen bij over business intelligence en de laatste trends en toepassingen
daaromtrent. Interessant was dat de salespraat beperkt bleef tot een minimum en de focus lag op
concrete voorbeelden uit de praktijk en het bedrijfsleven.
Op die manier deden onze medewerkers er tal van inzichten op, kregen ze technische tips mee en ontdekten ze de nieuwste add-ons. Nog
belangrijker: ze kregen er de bevestiging dat i.deeds mee is met de jongste trends en ontwikkelingen op het gebied van Power BI. Die technologie
evolueert in snel tempo en dankzij de nieuwste functionaliteiten krijgen onze klanten het beste van wat ze te bieden heeft.

Hoe kan uw bedrijf verder groeien in een data driven economie? Om u nog beter advies te kunnen
geven, houdt i.deeds de vinger aan de pols van de recentste ontwikkelingen omtrent developer
trends, IoT en AI. Onze medewerkers ontbraken dan ook niet op Techorama, de ‘deep knowledge
IT conference’ die van 20 tot 22 mei plaatsvond in Kinepolis Antwerpen. Internationale sprekers
gaven ons inzicht in de laatste nieuwigheden rond de c#-taal, best practices voor microservice
architectures, design guides voor .Net Core-api’s en how to’s voor het Azure DevOps-platform.

Meer weten over Power BI?
i.academy

Wij delen onze kennis graag met u tijdens een BI-opleiding.
Neem zeker contact op met caroline.demeire@ideeds.be voor meer info.

i.events

i.deeds viert nieuwe jaar in 80’s-stijl
Op zaterdag 2 februari verzamelden
alle medewerkers van i.deeds en
hun partners voor het jaarlijkse
personeelsfeest in Huis Van
Wonterghem te Kuurne. Het thema
van het feest was ‘Back to the
80’s’, en dat was aan alles te merken. Iedereen kreeg
een 45-toerenplaatje uit die periode als cadeau (met
gepersonaliseerde hoes) en na het gezellige etentje
werden de benen losgegooid op hits uit de bruisende
jaren tachtig. Een ideaal teambuildingmoment en een
perfecte start van 2019.
02/02/2019

13

i.nformation

Wie en wat is i.deeds?
Wie is i.deeds?
i.deeds is een team van gedreven specialisten die zich hebben toegelegd op business-intelligence-projecten, procesbeheer,
de ondersteuning bij selectietrajecten, begeleiding bij de implementatie van nieuwe IT-toepassingen en de realisatie van
maatwerkoplossingen. Waarom de naam i.deeds? Omdat we de nadruk leggen op daadkracht, engagement, dynamisme
en een persoonlijke aanpak.

BUSINESS
ANALYTICS

BEDRIJFSPROCESSEN

REALISATIE

IT-KEUZES

Wat heeft i.deeds te bieden?

BUSINESS
ANALYTICS

Onafhankelijk advies waarbij we altijd vanuit uw specifieke
situatie vertrekken. Een no-nonsense aanpak met
een engagement op lange termijn en steeds met
het doel een meerwaarde te realiseren voor
uw onderneming of business unit. Uitgebreide

BEDRIJFSPROCESSEN

REALISATIE

knowhow en jarenlange ervaring op het vlak van
BI-projecten, procesbeheer en de ondersteuning van
selectietrajecten.
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IT-KEUZES

Efficiënte applicaties die informatie registreren, uw bedrijfsprocessen ondersteunen of u inzichten
geven uit grote hoeveelheden beschikbare informatie zijn onontbeerlijk. Voor uw business is het
dus van cruciaal belang de optimale informatisering en automatisering te kiezen. i.deeds kan u
daarbij helpen door u te adviseren in elk van de onderstaande domeinen.

BUSINESS ANALYTICS
Onze ervaren medewerkers analyseren relevante data uit al uw afdelingen en kneden die tot
kennis, waardevolle informatie en bruikbare inzichten. Concreet zetten we al uw data om in
overzichtelijke dashboards en rapporten. Zo maken we van uw softwareapplicaties slimme
managementinstrumenten die u een klare kijk op uw organisatie opleveren. De sleutel tot succes:
een gezond, goed beveiligd, robuust en performant datawarehouse.

Hoe kan mijn bedrijf groeien
en efficiënter worden?

Hoe kan ik een klare kijk
krijgen op de facts &
figures binnen mijn bedrijf?

BEDRIJFSPROCESSEN
Elk succesvol IT-project vertrekt vanuit de businessnoden. Die komen het duidelijkst tot uiting
tijdens het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen. Door de processen te beschrijven, leert
men ze ook beter te begrijpen en wordt duidelijk waar de sterke en zwakke punten van uw
organisatie zitten.

Hoe kan ik informatie over
mijn business, klanten en
concurrenten beter analyseren?

IT-KEUZES
Ons team van experten helpt u bij het kiezen van een passende IT-toepassing aan de hand van
een gestructureerd selectietraject. Op basis van een grondige scope-analyse en gesprekken met
het management en key users maken we een lastenboek op (as is & to be-analyse), vragen we
offertes aan, gaan we van longlist naar shortlist, zorgen we voor casedemo’s en gaan we ten
slotte selecteren en onderhandelen. We begeleiden u doorheen het volledige selectietraject naar
de partner die u een oplossing biedt die het best beantwoordt aan uw doelstellingen, ambities en
budget.

REALISATIES
Biedt een standaardpakket geen soelaas? Dan zorgen onze consultants voor een oplossing op
maat. Elke realisatie binnen de i.deeds-aanpak verloopt volgens een iteratief proces waarbij de
analyse-, design-, ontwikkelings-, test-, documentatie- en opleveringsfases telkens opnieuw
doorlopen worden, en de applicatie stelselmatig wordt uitgebouwd. Deze methodologie, in
combinatie met een in huis ontwikkeld framework, resulteert in een duurzame oplossing op maat
van uw organisatie.
Business Analist/Project Management

BI-team

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?

Maatwerk-team

Op zoek naar een passende IT-oplossing? i.deeds biedt u 100% onafhankelijk advies.
Bij het kiezen van een sluitende IT-toepassing voor klanten handelt i.deeds steeds onafhankelijk. Tijdens een selectietraject ontvangen we
gedetailleerde offertes van pakketaanbieders/partners. Via een shortlist (selectie van partners uit de longlist) krijgen we vervolgens aan de
hand van (business)casedemo’s van deze partners een grondig, praktisch en actueel inzicht in de oplossingen die zij bieden. Onze IT-keuzes
worden dus niet enkel ondersteund door de praktische kennis van onze medewerkers die projecten ontwikkelen. We hebben ook een héél
gedetailleerde, up-to-date kennis van wat de pakketleveranciers in binnen- en buitenland te bieden hebben.
Zelfs als u bv. enkel een nieuw CRM-, ERP-, MES-, WMS- of financieel pakket zoekt, kunt u bij i.deeds terecht voor 100%
onafhankelijk advies.

Meer info over hoe i.deeds u kan helpen? Neem contact op met Lionel Vanpoucke,
managing director i.deeds nv, via lionel.vanpoucke@ideeds.be of +32 56 650 100.
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INZET

IT
BI

“DADEN”

TEAMWORK

MENSEN ONAFHANKELIJK
DAADKRACHT

“DEEDS”
DEDICATED

RESPECT

INTENS

ENGAGEMENT

CONTINUÏTEIT
PRAGMATISCH

DOORZETTINGSVERMOGEN

ERVARING

PERSOONLIJK

contacteer ons
i.deeds nv
Molenstraat 72 • 8790 Waregem
tel.:+32 56 650 100
info@ideeds.be • www.ideeds.be

FLEXIBEL

INTERACTIE MET DE KLANT
NO-NONSENSE TOEGEWIJD
PROFESSIONALS BETROUWBAAR EXPERTISE KRACHTIG
COMMUNICATIE

