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Vraag naar úw Shake 
in ons Telenet Center

De voordelen van Telenet ISDN-BA

•  Flexibele, schaalbare oplossing
•  Geen aanpassingen of investeringen nodig
•  Betrouwbaar en kostenbesparend
•  Verhoogde bereikbaarheid dankzij rechtstreekse oproepnummers
•  Eenvoudig te combineren met internet
•  Bedrijfsoplossing met business support

Een oplossing van Telenet for Business

ISDN-BA werkt via het businesscoaxnetwerk van Telenet. 
Onze B2B-afdeling werkt uitsluitend voor bedrijven en overheden. 
U kunt rekenen op een volledige business support en helpdesk, 24/7. 

Hoeveel kunt u besparen?
Contacteer uw Business Partner PCS Knokke 
via email: daan@pcsknokke.be
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Peter Demuynck,
Smedenstraat 5
8300 Knokke-Heist

www.pcsknokke.be 
sales@pcsknokke.be

T:  050/63 00 80
F:  050/61 53 21 

Parking op de 1e  
verdieping

Editoriaal
De tijd dat we naar school gingen ligt ondertussen al 
lang achter ons. Een carrière van tientallen jaren, een 
huwelijk, een scheiding en twee lieve kinderen. Mijn zoon 
is ondertussen ook het middelbaar voorbij en heeft veel 
interesse voor informatica. 

Enkele weken geleden vroeg hij wat hulp voor SQL query’s. 
En toen kwam het plotseling: “Maar papa, wat ik hier toon 
bestond toch allemaal nog niet 20 jaar geleden?” Ik kon 

hem antwoorden dat bepaalde zaken ‘krak’ hetzelfde waren gebleven. Andere 
punten waren grondig gewijzigd. Toen ik in ’89 afstudeerde, sprak men van SQL 
databases. Vandaag is dit een standaard die gelukkig in nagenoeg elk programma 
wordt gebruikt. Daarnaast is er de ‘battle’ van de programmeertalen. De tijd dat er 
tientallen programmeertalen waren, elk gericht volgens de soort toepassingen die 
je er voor zou ontwikkelen is voorbij. De kentering bestaat in .net en Java. Misschien 
kort door de bocht, ja, maar wél een feit. Voordelen? Zeker. Studenten studeren af 
met kennis van deze talen. 

Hoe weten we dit allemaal? Daar is maar één reden voor, onze niet aflatende passie 
voor ICT. Een gevoel dat door iedereen wordt gedragen in PCS. Een gevoel dat er 
voor zorgt dat we permanent ons aanbod in vraag stellen. Met slechts één doel: 
Waarmee kunnen onze klanten het best dienen? 

De tijd verandert niet, de samenleving wel, en daar moet ICT ongetwijfeld op 
inspelen. De cloud is prominenter aanwezig. Bij tal van klanten stellen we dit voor 
met maar één reden: het is voor hen de beste oplossing.  ‘Is dit heiligmakend? Is 
dit dé oplossing?’ Gelukkig zijn we dat denkpatroon ontgroeid. De dot-com bubble 
heeft ons een belangrijke les geleerd: leg niet zomaar alle eieren in één mand. De 
cloud biedt ontegensprekelijk z’n voordelen voor grote ondernemingen en voor de 
kleine KMO’s die daardoor (een deel van de) servercapaciteit kunnen huren. Voor 
bedrijven die hun eigen serverparkje hebben, lijkt het voordeel van de cloud minder 
voor de hand liggend. Vergeet daarom de ‘commerciële prietpraat’. Zet de voor en 
tegenargumenten op een rijtje. Het besluit zal duidelijk zijn. En Microsoft heeft met 
deze ‘geleidelijk aan’ strategie rekening gehouden. Maak dat je eigen infrastructuur 
in se als een cloud werkt. De overstap naar de cloud, als alle organisatie- en 
kostenvoordelen er zijn, is een evidentie. 

De tijd verandert dus niet. En ook de manier hoe we samen leven, of beter, samen 
werken. Daarom is er de laatste jaren aandacht besteed aan een verwaarloosde 
groep: de zelfstandigen. Kleine bedrijven, die uitmunten in flexibiliteit en 
dynamisme. Die snel een stevige beroepsreputatie opbouwen. Mensen die de spirit 
hebben om op hun domein professioneel uit de hoek te komen. Enthousiastelingen 
die veelal rond administratie weinig kaas hebben gegeten. Juist daarom moeten 
we deze mensen ondersteunen. Met eenvoudige software, zoals Sage Digidesk© 
of Sage DBFACT.©  Administratieve software die perfect kan meegroeien met uw 
onderneming. 

Staat u al wat verder, dan is het tijd om even stil te staan bij mogelijke knelpunten 
in uw onderneming. Slaagt u er in om efficiënt te plannen? Hebt u snel de juiste en 
gewenste cijfers bij de hand? Heeft u zicht op welke taken in uw onderneming veel 
tijd in beslag nemen? Vragen waar wij de laatste jaren intensief mee bezig waren. 
En dat heeft ons alvast geen windeieren gelegd. Inefficiëntie wegwerken heet dat. 
Ook u kunt dat. Wij hebben er een oplossing voor: Teamplayer© . 

Veel verandering vraagt veel verduidelijking.
Dat is wat we u de komende tijd bieden.
Samen de verandering aanpakken. 
Samen vooruit! 

Algemeen directeur PCS Computer Knokke

Tijden veranderen? 
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BLUE BUDDHA KNOKKE 
LOUNGE & BEACHCLUB 
ZON, STRAND EN... CLOUD

SPOTLIGHT

Het is zo’n 24 jaar geleden dat Christoph Trio uitbater werd van Soleado Rood in hartje Zoute. Zijn eerste strand werd een instant suc-
ces. Christoph leerde Ann kennen en samen bouwde het koppel verder aan de toekomst. Ann combineerde in de beginperiode haar job 
als nachtverpleegster in het AZ Sint Jan met het werken op het strand. De eerste professionele uitbreiding – we hebben het hier even 
niet over de geboorte van hun zonen Maxim en Victor - kwam er voor  Christoph en Ann met Soleado Blauw  tegenover het Albertplein 
in het Zoute. Na de Soleado stranden openden ze in het jaar 2009 de Blue Buddha Beach in Duinbergen.  Drie jaar geleden kwam daar 
de Monroe Beach in Knokke bij en tussenin de Blue Buddha Lounge te Westkapelle. Tot op vandaag is Christoph Trio overkoepelend 
zaakvoerder van een bedrijf dat op piekdagen, vaste medewerkers, freelancers en jobstudenten inclusief, 90 mensen te werk stelt.  Elke 
uitbating is een apart bedrijf met telkens een andere vennoot die ter plaatse de verantwoordelijke is. “Maar vanbinnen is Christoph 
gebleven wie hij is. Als student is hij gestart op de stranden met het inkloppen van de zeilen.  Vandaag is hij nog altijd de man die het 
liefst met zijn handen werkt en niet te beroerd is om ’s avonds het strand mee op te ruimen. Christoph en Ann zijn harde werkers. Ik 
heb veel respect voor hen.”  Aan het woord is Mirko Paglia. Hij is sinds twee jaar Marketing Director van Blue Buddha Knokke. Eén van 
zijn taken is de communicatie die voor zijn komst in het bedrijf versnipperd was over de verschillende entiteiten, op één lijn te krijgen. 
PCS Knokke is voor de realisatie daarvan een van de partners. 

 EEN GESPREK MET MIRKO PAGLIA, MARKETING DIRECTOR VAN BLUE BUDDHA KNOKKE

PCS heeft ons in de wereld 

van de Cloud Office 

geïntroduceerd. 
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Hoe ziet jullie 
communicatiestructuur er uit?

We hebben vijf zaken. Elke entiteit heeft 

zijn eigen verantwoordelijke of medeven-

noot. Tot voor twee jaar was onze commu-

nicatie versnipperd over de verschillende 

bedrijven, vandaag vertrekt  alle commu-

nicatie vanuit het concept Blue Buddha 

Knokke. Om het in marketingtermen te 

zeggen,  Blue Buddha Knokke is onze brand. 

Om de communicatie optimaal op elkaar 

af te stemmen was het noodzakelijk dat 

elke entiteit eenzelfde email adres kreeg, 

onderschreven met eenzelfde handteke-

ning. Bovendien was er ook nood aan toe-

gang tot een gemeenschappelijke agenda. 

PCS heeft ons daarvoor in de wereld van 

de Cloud Office geïntroduceerd. Door de 

eenduidige communicatie via Cloud Office 

treden we  vandaag op een professione-

le manier naar buiten. Een tweede stap in 

onze communicatie was het herorganise-

ren van het internet verhaal. We hebben de 

vijf verschillende sites  gegroepeerd onder 

de noemer www.bluebuddha.be. 

Jullie hebben sinds vorig jaar ook 
een Concept Store.
De conceptstore is gegroeid uit een idee 

van Christoph. Op een bepaald moment 

zaten wij wat verveeld met het feit dat 

mensen zo erg fan werden van de Blue 

Buddha Lounge en de stranden dat ze 

onze strandkussentjes mee naar huis pik-

ten. We hebben daarop ingespeeld door 

een merchandising op te zetten. De con-

ceptstore had in het begin een collectie 

handdoekjes, balpennen, aanstekers maar 

is uitgegroeid tot een  boetiek met Blue 

Buddha petjes, T-shirts, schoenen, jassen,… 

We hebben daartoe een samenwerking 

met partners opgezet waardoor wij nu bij-

voorbeeld ook leuke gadgets van de Pacha 

Collection aanbieden. Om onszelf en onze 

partners meer naambekendheid te geven 

hebben wij ook het Blue Buddha Magazine 

opgericht. PCS heeft ons overtuigd om 

communicatief nog een stap verder te 

gaan,  crossmediaal via het digitaal signa-

ge verhaal. Onze audiovisuele displays  zijn 

een forum voor film en sportevents, info 

en advertenties en bieden onze bezoekers 

visuele aanwezigheid zowel van onze ei-

gen producten als van onze partners. Naar 

de toekomst toe willen we met onze dis-

plays interactief gaan via touchscreens. 

Een bericht posten op één van de social 

media, het inschrijven op onze nieuwsbrie-

ven, het genereren van contacten, dit alles 

gekoppeld aan incentives of een te winnen 

fles champagne moet binnenkort allemaal 

mogelijk zijn.

Jullie zijn een groeiend bedrijf. Is 
het de bedoeling lokaal te blijven 
of zijn jullie van plan ook buiten 
de Knokke-Heistse grenzen te 
treden? 
Wij zijn gestart met één strand in Knokke…

en Knokke …ik mag dat als Antwerpenaar 

misschien wel een ‘dorp’ noemen maar het 

is wel een kosmopolitisch dorp en ja, wij 

trekken met Blue Buddha Knokke graag  

richting het binnenland. In onze zaken ko-

men vele tweede verblijvers, mensen die 

hard hebben gewerkt en nog, gesetteld 

zijn met gezin en kind en zich leuke din-

gen kunnen permitteren. Van Hasselt tot 

Antwerpen en zelfs Brussel komen ze naar 

Blue Buddha Knokke. Wij kunnen via een 

crossmediale combinatie van onze dis-

plays in de verschillende uitbatingen onze 

website, menukaarten en ons magazine, 

dat op 15.000 exemplaren wordt gedrukt 

en nog elke editie groeit, onze partners 

een totaalpakket aan publiciteit bieden. 

Via deze partners kunnen wij dit verhaal 

ook nationaal verspreiden.

Waarom hebben jullie voor PCS 
als partner gekozen?
Om verschillende redenen, het persoonlijk 

contact met Peter Demuynck gecombi-

neerd met de professionaliteit. PCS is om 

de hoek. PCS is  gekend in Knokke-Heist én 

we kunnen bij hen rekenen op een goede 

service, voor grote en kleine zaken. Zelfs 

al bel ik voor de meest stomme dingen, 

er wordt altijd snel op ingespeeld. De sa-

menwerking tussen PCS en Blue Buddha 

Knokke is ook een samenwerking die we 

elkaar gunnen. Zowel Christoph als ik, als 

Peter denken altijd op lange termijn. Zeker 

in tijden waarin we spreken van crisis is 

het belangrijk dat lokale bedrijven  zoals 

de onze hun krachten bundelen. 
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Het beheer van Blue Buddha 
Knokke vergt een stevige achter-
liggende administratie?

Daarvoor heeft PCS bij ons DBFACT geïn-

troduceerd. Dat software programma om-

vat onze boekhouding, klantenbestanden, 

facturatie en stockbeheer. Vooral door 

de komst van de conceptstore was het 

dit een noodzaak. Het stockbeheer en de 

automatische etiquettering vormden een 

probleem dat DBFACT oploste. Maar ook 

voor de Lounge toonde het programma al 

zijn nut. Probeer anders maar eens uit te 

zoeken hoeveel flessen wijn van een be-

paald merk verkocht werden in 2013. Nu 

is dat slechts een druk op de knop en de 

lijsten worden voor mij geprint. 

Hoe kostenbesparend is dit 
systeem?

In begin was het zoeken zoals met elk pro-

gramma maar een keer ermee vertrouwd 

bespaarde dat mij  toch gemiddeld twee 

uur per dag.

Ben jij de enige die ermee werkt?

Op dit moment zijn Ann,  Christoph en 

ik de enige maar de bedoeling is dat wij 

onze structuur verder zullen uitbouwen 

en ook de opties van het pakket zullen 

uitbreiden naar onze vennoten op elke 

uitbating. Onze huidige MacBooks komen 

trouwens ook van PCS en wees maar ze-

ker dat we in de toekomst nog hardware 

zullen nodig hebben. Wij hebben enkele 

mooie plannen…

In Ibiza?

Feit is dat we met ons concept graag naar 

het buitenland zouden gaan. Christoph 

droomt al lang van Ibiza.  Wij bekijken 

momenteel plannen en budgetten.

Ook in Ibiza zal je met de Cloud 
Office alvast communicatief goed 
zitten…

We kunnen met Cloud Office perfect op 

gelijk welke locatie werken. Maar we heb-

ben ook plannen in Knokke-Heist. Kijk, de 

stranden zijn open van april tot oktober.  

De Lounge is gegroeid uit de vraag van de 

klanten die na het strand nog wilden ver-

der feesten. Met onze barbecueformules 

kunnen we  in de Lounge ook iets te eten 

aanbieden maar er is geen eigen keuken. 

En ik krijg geregeld de vraag naar zaken-

lunches, zeker met de uitbouw van het 

industrieterrein ’t Walletje naast de deur. 

We krijgen vraag naar het organiseren van 

incentives maar ook communies en trouw-

feesten. Daarvoor zijn we nu afhankelijk 

van cateraars.

Dus…

…is de volgende stap  het bouwen van 

een restaurant, hier naast de lounge. Dit 

zal opnieuw een goede achterliggende 

structuur vergen, ook op IT vlak. We bieden 

nu al gratis Wi-Fi aan op het strand en 

in de lounge. Het restaurant zal ook uit-

gebouwd worden met seminarvoorzie- 

ningen en mogelijkheden tot het geven 

van PowerPoint presentaties.

Ga je Sergio Herman, een vriend 
van Christoph,  in de keuken 
zetten? 

Neen, we ambiëren geen ster,  alhoewel 

we wel de Bib Gourmand richting willen 

uitgaan. Ik ben zelf kok en heb in het met 

drie Michelinsterren bekroonde restaurant 

Le Pré Catelan in Parijs, Bois de Boulogne 

gewerkt. Ik ken wel iets van eten. We wil-

len een Oosters oriëntaal gerichte open 

keuken met leuke toetsen uit verschillen-

de landen brengen, simpel en democra-

tisch van prijs maar zeer kwaliteitsgericht.

Wanneer schikken jullie te komen 
openen?

De aannemer staat klaar om te beginnen 

bouwen. Vanaf dat de vergunningen bin-

nen komen beginnen ze er aan. Eens we 

gestart zijn,  zal je er wel van horen. Er zal 

over gesproken worden!

Daar zijn we vast van overtuigd 
en we zien er al naar uit om te 
komen proeven.
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SAGE DIGIDESK VOOR EEN PAPIERLOOS BEHEER VAN
DOCUMENTEN EN FACTURATIE:

SCANNEN, TOEWIJZEN, 
OPSTUREN EN ANALYSEREN. 
KLAAR IN ENKELE KLIKKEN.

SOLUTIONS

1. Gecentraliseerde digitale   
 plek voor alle administratieve  
 documenten

• Steeds een up-to-date overzicht van 

klanten, leveranciers, producten en 

diensten

• Alle documenten steeds in uw bezit 

en niet bij de boekhouder

• Geen zoektocht meer in uitpuilende 

archiefkasten: alles bevindt zich ge-

structureerd op één centrale plek

• Handmatige ingaven beperkt tot een 

minimum: dankzij intelligente da-

taherkenning worden alle gegevens 

in Sage Digidesk overgenomen

2.  Professionele facturatietool

Het opmaken van offertes en facturen 

neemt te veel tijd in beslag zonder de juis-

te tool. Met Sage DigiDesk selecteert u de 

klant, het product en de passende prijsfor-

mule en u bent klaar.

Wanneer de klant op uw offertes ingaat, 

kunt u met één muisklik de verschillende 

offertes omzetten in een factuur en deze 

direct versturen naar de klant per post, 

e-mail of via ons elektronisch facturatie 

platform.

Deze facturen worden automatisch in 

Sage DigiDesk toegevoegd. Zo hoeft u niet 

te zoeken en zijn ze snel op te volgen.

Dankzij de registratie kunt u ook statistie-

ken raadplegen. Zo komt u er snel achter 

wie uw beste klanten zijn en welke pro-

ducten zorgen voor uw zakencijfer.

3.  Automatische aanmaak   
 van betalingen aan   
 leveranciers

Dankzij haar krachtige motor voor ge-

gevensherkenning haalt Sage DigiDesk 

automatisch de benodigde informatie 

(leveranciers, rekening, vervaldatum, be-

drag, …) op en wordt het betalingsbestand 

voorbereid dat naar de bank zal worden 

gestuurd.

4.  Opvolging van    
 klantenbetalingen

Sage DigiDesk maakt het eveneens mo-

gelijk om betalingen van klanten van 

dichtbij op te volgen en automatisch aan-

maningen op te maken op basis van voor-

gedefinieerde lay-outs.

Voor een productievere samen-
werking met uw boekhouder

Een goede samenwerking met uw boek-

houder is één van de belangrijkste sleu-

tels tot het succes van uw zaak. Hierbij is 

een vlotte uitwisseling van documenten 

essentieel. Dankzij Sage DigiDesk kunt op 

dagelijkse basis met één muisklik alle in-

formatie uitwisselen met uw boekhouder 

en kan hij u op zijn beurt sneller informe-

ren en adviseren.

Het digitale tijdperk: Sage DigiDesk

U werkt samen met een externe boekhouder, die voor u alle documenten inboekt en de 
nodige controles uitvoert? U hebt dus geen nood aan een allesomvattend softwarepak-
ket met boekhoudmodule? Toch wenst u op een meer gestructureerde manier te werk te 
gaan met als doel een beter beheer van uw onderneming en meer tijd voor uw klanten? 
Dan biedt Sage DigiDesk u de juiste tools:

Voor meer informatie contacteer PCS 
via mail: sales@pcsknokke.be

Voordelen van Sage DigiDesk:

• Uitwisseling van documenten met 

derden via één muisklik

• Snelle opmaak en verzending van 

facturen

• Goede opvolging van openstaande 

facturen van klanten

• Verzending van alle betalingen met 

één handeling naar de bank

• Geen tijdverlies meer door het zoe-

ken naar documenten

• Statistieken van uw diensten en pro-

ducten
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Het Meetkerkse bedrijf EHS behoort tot de top drie van 

Europa als het aankomt op het intercontinentaal transport 

van paarden. EHS werd 20 jaar geleden als eenmansbedrijf 

uit de grond gestampt door Filip Vande Capelle. Anno 2014 

organiseert zijn team van 20 mensen het internationaal  

vervoer van 3000 paarden per jaar. Bruce Hillewaert 

coördineert het IT-gebeuren die de achterliggende 

administratie in goede banen leidt, en is vereerd hierover 

geïnterviewd te worden.

EHS, 
EUROPEAN 
HORSE    
SERVICES  
‘THE EASIEST WAY OF 
WORLDWIDE HORSE SHIPPING’

Hoe groot is de concurrentie in jullie sector?

Op de Europese markt voor wereldwijde zendingen zijn wij naast 

een bedrijf in Nederland en Duitsland één van de drie grootste 

marktleiders. Qua prijszetting zitten we allemaal op dezelfde lijn. 

We onderscheiden ons van onze concurrenten door onze klan-

tenservice. We investeren tijd en moeite in het begeleiden  van 

de mensen, zowel van de handelaar die per jaar 100 paarden ver-

stuurd en perfect het reilen en zeilen van het wereldje kent, als 

van de particulier die we na een eenmalige passage nooit meer 

terug zien en die we graag stap per stap doorheen alle procedu-

res begeleiden.

Waar komt PCS voor in dit verhaal?

PCS is onze IT-partner sinds de opstart van EHS.  PCS houdt ons 

bedrijfsnetwerk up to date, controleert en superviseert het.  Als 

er een probleem is met een van onze toestellen grijpen ze in 

en zij assisteren ons in onze ontwikkelingen. Peter Demuynck, 

Algemeen Directeur van PCS en onze Algemeen Manager Filip  

Waar staat het bedrijf EHS voor?

Eenduidig gesteld verzorgen wij import en export van paarden 

wereldwijd, van stal tot stal, inclusief de volledige logistiek, de 

behandeling van  alle vereiste documenten en vergunningen, 

de douaneformaliteiten, de veeartsattesten, het weg- en lucht-

transport, de quarantaine en de transportverzekering… Wij ver-

voeren paarden naar alle continenten ter wereld, binnen Europa 

maar ook in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en  Afrika. We vliegen 

net nog niet tot in Antarctica. Wij behandelen daarbij zowel het 

vervoer van paarden van particulieren - bijvoorbeeld van men-

sen die verhuizen naar Canada en heel  hun hebben en houden 

inclusief hun paarden meenemen - als van professionele paar-

denhandelaars. We transporteren ook show- en sportpaarden 

van en naar evenementen. Zo brachten wij recent nog een reeks 

paarden naar huis die ter gelegenheid van het Wellington Winter 

Equestrian Festival in Florida hadden overwinterd en hebben we 

het transport georganiseerd heen en terug voor 62 paarden met 

equipment en grooms die hadden deelgenomen aan de Longines 

Hongkong Masters.

CASE STORY

                                                                                                   ALS ER EEN PROBLEEM IS MET EEN VAN ONZE TOESTELLEN LOS IK HET OP,

 INDIEN NODIG MET HULP OP AFSTAND VAN PCS.          BRUCE HILLEWAERT, IT COÖRDINATOR BIJ EHS
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Vande Capelle zijn goede vrienden wat maakt dat er een weder-

zijdse kennis en vertrouwen tussen de bedrijven is die de samen-

werking nog meer ten goede komt.

Jij bent de IT-coördinator ter plaatse?

Ik ben in de eerste plaats expeditiemedewerker bij EHS maar heb 

tijdens mijn hogeschool opleiding ook informatica gevolgd, wat 

maakt dat toen ik hier bijna twee jaar geleden kwam werken, ik 

ook de IT in mijn schoot geworpen kreeg, een boeiend gegeven.

Wat was de grootste uitdaging waar je als IT’er mee 
werd geconfronteerd?

De uitbreiding van het bedrijf. Die was toen ik bij EHS kwam al in 

volle gang. In dezelfde periode startten samen met mij nog drie 

nieuwe collega’s wat maakte dat er meer infrastructuur nodig 

was. Ons kantoor bevindt zich in een hoeve in Meetkerke. Er werd 

een bijkantoor gecreëerd in het naast ons gelegen appartements-

gebouw. Het bijhuis naast de deur moest echter wel in verbinding 

gebracht worden met de server en ons netwerk dewelke fysiek 

aanwezig zijn in de kelder van ons hoofdgebouw. 

Dat was niet vanzelfsprekend?

De grootste uitdaging was proberen die verbinding zo ef-

ficiënt, veilig  en betaalbaar mogelijk te realiseren zonder 

vergen. Hamvraag voor de toekomst wordt of we daarbij gaan 

kiezen voor cloud computing of voor het behoud van onze server 

in eigen huis. 

Hoe wegen de voor- en nadelen van de twee tegen 
elkaar op?

De cloud, een online netwerk voor software en hardware struc-

tuur, is nieuw en makkelijk maar daartegenover staat dat je je IT 

niet meer in eigen handen hebt. Als er vandaag de dag een pro-

bleem is,  indien nodig met hulp op afstand van PCS. ga ik naar de 

kelder en los ik het op. Anderzijds als we voor het cloud-verhaal 

kiezen hebben we geen zorgen meer, niet over onze hardware, 

niet over onze software. Ook de zorgen om elektriciteitspannes 

of automatische updates worden ons helemaal ontnomen maar 

daar hangt uiteraard een kostenplaatje aan vast. Dat is niet on-

overkomelijk maar momenteel is het verschil tussen cloud en 

eigen server voor ons niet miniem genoeg om de volledige over-

stap naar de cloud te zetten. 

Hoe begeleidt PCS jullie in dit denkproces?

Peter heeft ons bedrijf bezocht, geanalyseerd en gebaseerd op 

zijn kennis en ervaring heeft hij voor ons een hybride vorm uit-

gewerkt. Zoals je een wagen half op elektriciteit, half op benzine 

kan laten draaien, stelt hij voor om voor bepaalde functies zoals 

kwaliteitsverlies.  Voor de telefonie creëerden we een centrale 

die van alle toestellen één virtueel geheel  maakte. Voor de ver-

binding van de pc’s bekeek PCS met ons verschillende moge-

lijkheden. Een effectieve vaste kabel tussen de twee entiteiten 

installeren, bleek een te grote kost omdat door het beton heen 

gegraven zou moeten worden. Het alternatief, een draadloze ver-

binding haalde het niet van de uiteindelijke beste oplossing, een 

VPN-lijn, een virtueel privénetwerk.  Via deze ‘secured line’ om 

het in de termen van de Amerikaanse films te zeggen, staan onze 

20 pc’s, iPhones, iPads en laptops van de twee sites met elkaar 

in verbinding via een afgeschermde virtuele tunnel. Thuis laat je 

je ramen en deuren niet open staan.  Op een beveiligde lijn ook 

niet. PCS beheert en controleert deze lijn en verwittigt ons bij 

eventuele problemen.

Wat zijn de IT-uitdagingen voor de toekomst?

Finetunen en uitbreiden. Er zijn plannen om stallen en kanto-

ren bij te bouwen en dat zal opnieuw een aantal aanpassingen 

 PCS HOUDT ONS BEDRIJFSNETWERK UP TO DATE, CONTROLEERT EN SUPERVISEERT HET. 

                                                                                                   ALS ER EEN PROBLEEM IS MET EEN VAN ONZE TOESTELLEN LOS IK HET OP,

 INDIEN NODIG MET HULP OP AFSTAND VAN PCS.          BRUCE HILLEWAERT, IT COÖRDINATOR BIJ EHS
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de mailbox van de cloud gebruik te maken.  Daar hangt voor een 

KMO als de onze voor een login per kantoormedewerker slechts 

een minieme kost aan vast.

En jullie databeheer zouden jullie op eigen server 
houden?

Onze administratietool DBFACT draait op onze server en dit zou-

den we in de hybride versie zo houden. DBFACT is een software-

pakket dat alle commerciële administratie omvat, databeheer, 

bedrijfsgegevens, ons klantenbestand draait daar op en onze 

boekhouding. De core van ons bedrijf zit in dit programma. PCS 

heeft er voor ons Teamplayer aan gekoppeld, een programma dat 

zij zelf hebben ontwikkeld. Wij gebruiken het voor de tijdsregis-

tratie van het personeel,  het inplannen van verlofperiodes en  

evenementen waar we aan deelnemen, maar ook voor de plan-

ning betreffende de bezetting van onze 50 stallen.

Zoals in een hotel…

Klopt. Sommige paarden moeten een maand in quarantaine, an-

dere vertrekken terug de volgende dag. Teamplayer vormt een 

handige tool in het opstellen van de planning die bepaalt welk 

paard in welke stal komt te staan, rekening houdend met de re-

gelgeving van de verschillende bestemmingen. Omdat de ge-

gevens die we invoeren in DBFACT automatisch in Teamplayer 

worden geüpload, komt van zodra een project wordt opgestart 

deze in die planning terecht. Zo kunnen we aan een stal met 

een bepaald paard opdrachten koppelen, de dierenarts die langs 

komt, een controle die moet uitgevoerd worden, of een stal die 

moet gereinigd en ontsmet worden… Dit resulteert in een over-

zichtelijk schema dat we dagelijks uitdelen aan de mensen die 

de stallen beheren.

Teamplayer zorgt voor een flinke tijdswinst!

Het programma heeft onze werking een stuk makkelijker ge-

maakt. Bovendien wordt door de joblijsten alles netjes bijgehou-

den. Geen enkele taak wordt nog over het hoofd gezien en wordt 

netjes afgevinkt.

Is er nog ruimte voor verbetering?

Onze transportplanning. Daarvoor zijn we nog altijd op zoek 

naar een programma dat onze flexibiliteit aan kan. We gebrui-

ken voor onze transportplanning momenteel nog gewoon een 

Excelbestand. Zelfs  programma’s uit de transportwereld vormen 

voor ons geen soelaas.  Transport van goederen is niet te vergelij-

ken met transport van levende dieren. In  onze sector kunnen wij 

op een half uur vijftien veranderingen doorkrijgen. Wij kunnen 

een paard gaan ophalen die nog in de wei blijkt te staan of die 

zich net gekwetst heeft. We kunnen aan de deur staan en het niet 

meekrijgen. Je kan het zo gek niet bedenken of we hebben het 

meegemaakt. Bovendien hebben wij per container die we boeken 

plaats voor drie paarden.  Als jij als privépersoon drie tickets op 

een vliegtuig betaalt, heb je niet graag dat er een stoel onbezet 

blijft. Wij vliegen ook liefst met volle containers. PCS zal op ter-

mijn zorgen voor een add-on bij Teamplayer.

Er is nog wat werk aan de winkel dus…

Inderdaad, en met PCS als partner zijn we daarvoor in goede han-

den.

CASE STORY
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BELGISCHE SEPA MIGRATIE: 
STAND VAN ZAKEN   

Is de invoering van SEPA in heel Europa 

afgerond? Niet helemaal. De Europese 

Unie staat een extra overgangsperiode 

toe van maximaal zes maanden voor de 

landen die er niet in geslaagd zijn om 

voor 1 februari 2014 op SEPA over te gaan. 

1 februari 2014 werd voorheen immers 

bevestigd als einddatum voor de migratie 

van alle nationale overschrijvingen en do-

miciliëringen.

In België hebben de meeste ondernemin-

gen zich op een efficiënte wijze aan de 

SEPA-hervormingen aangepast en reeds 

het nodige gedaan om hun betalings- en 

invorderingssystemen op de SEPA-

vereisten af te stemmen. De Belgische 

banksector en de Nationale Bank van 

België hebben gezamenlijk beslist dat een 

extra periode van twee maanden toerei-

kend was om de migratie van de Belgische 

bedrijven succesvol af te ronden: in België 

werd de volledige SEPA-migratie in prin-

cipe dan ook afgerond vóór 1 april 2014. 

Concreet:
• Kunnen sinds 1 februari geen nieu-

we DOM’80-mandaten meer wor-

den ondertekend en kan geen 

TRENDWATCHER

enkele nieuwe schuldeiser nog in het 

DOM’80-systeem worden geregis-

treerd.

• Is het sinds 1 februari ook niet meer 

mogelijk om wijzigingen aan te bren-

gen in bestaande DOM’80-mandaten. 

Elke gevraagde wijziging, of ze nu de 

schuldeiser (adreswijziging, bena-

ming, schuldeisernummer, enz.) dan 

wel de schuldenaar (rekeningnum-

mer, adres, enz.) betreft, geeft aanlei-

ding tot de ondertekening van een 

SDD-mandaat en een incassering in 

het SDD-schema.

• Konden invorderingen op basis van 

bestaande DOM’80-mandaten nog 

tot 1 april 2014 worden uitgevoerd, 

en dit om de continuïteit van de beta-

lingen via domiciliëringen te verzeke-

ren tot de migratie naar het Europese 

SDD-schema volledig is afgerond.

• Dit neemt niet weg dat de banken 

ook na 1 april 2014, op individuele 

basis, hun cliënten nog conversie-

diensten kunnen aanbieden.

De meeste Belgische ondernemingen heb-

ben al de nodige stappen gezet waardoor 

hun betaal- en incassosystemen reeds 

voldoen aan de SEPA-vereisten. Indien dit 

in uw organisatie nog niet het geval zou 

zijn of u vragen heeft bij de compatibili-

teit van uw boekhoudsysteem, raden wij 

u aan om contact op te nemen met PCS! 

Sage DBFACT is er in ieder geval volledig 

klaar voor.

Consumenten, overheden, handelaars en ondernemingen kunnen hun betalingen over-
al in de eurozone en de Europese Unie gemakkelijk uitvoeren dankzij het gebruik van 
identieke betaalmiddelen. In welk land men ook woont, er wordt geen onderscheid meer 
gemaakt: alle betalingen zijn “interne betalingen” binnen Europa. Dit hebben we te dan-
ken aan een grote verandering uit 2002: op 1 januari van dat jaar werd de Europese een-
heidsmarkt voor betalingen een feit onder de naam Single Euro Payments Area (SEPA).

Voor meer informatie over SEPA kan 
u terecht op www.sepabelgium.be.

SDD: SEPA Direct Debit (Europese domiciliëring) 

DOM80: Belgische Domiciliëring
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HVAC-BEDRIJF BINNEBEEK & C°: 
VAN WERKBON NAAR FACTUUR 
IN ENKELE MUISKLIKKEN MET 
SAGE DBFACT

Binnebeek & C° is een echt familiebedrijf, maar is daarom niet minder innovatief. De 
onderneming is al tientallen jaren vertrouwd met milieubewuste technieken zoals 
zonneboilers en zonnepanelen. Ook op operationeel niveau bleef Binnebeek & C° 
niet bij de pakken zitten: de beslissing om te investeren in geïntegreerde bedrijfs-
software vloeide niet enkel voort uit de wil om het voorraadbeheer te optimaliseren, 
maar ook uit een visie op gestroomlijnde taken en processen over alle afdelingen 
heen. Zodat medewerkers - van de eerste offerte tot de allerlaatste factuur - minder 
tijd besteden aan administratie en meer aan taken met toegevoegde waarde.

Binnebeek & C°, opgericht in 1975, is 

vandaag een succesvol familiaal HVAC-

bedrijf actief in airco, verwarming, ventila-

tie warmtepompen en zonne-energie. De 

firma telt 10 werknemers en pakt, naast 

de particuliere markt, steeds meer uit met 

grote projecten, zoals OCMW Merchtem, 

Shell Wetteren, Theaterzaal Scala en de 

Politiekazerne van Melle.

Een eerste belangrijke troef vormt onge-

twijfeld de kennis die het bedrijf in huis 
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heeft en ook kan behouden  - mede dank-

zij een gezonde mix tussen jonge mede-

werkers en medewerkers met een lange 

staat van dienst. Deze laatste staan in voor 

de kennisoverdracht aan de jongeren.

Nieuwe technieken

Al sinds de oprichting pakt Binnebeek & 

C° uit met een sterke focus op nieuwe 

technieken: meer dan 25 jaar geleden was 

het bedrijf al vertrouwd met technologie-

en zoals warmtepompen en zonnepane-

len.

Tiffany Binnebeek, dochter van oprichter 

Paul Binnebeek en vandaag medezaak-

voerster: “Bij Binnebeek & C° zijn we niet 

bang van uitdagende projecten en van 

nieuwe technologieën. Tegelijk slagen wij 

er in om continuïteit te garanderen: dat 

maakt deel uit van onze kracht.”

Ontbreken van voorraadbeheer = 
tijd- en geldverlies

Binnebeek & C° maakte in het verleden 

gebruik van een facturatiepakket waarin 

geen voorraadbeheer ontbrak.

Als gevolg van de groei van het bedrijf 

werd het ontbreken van een module voor 

voorraadbeheer steeds meer een tastbaar 

probleem. Er vond slechts één inventaris 

per jaar plaats. Buiten die periode had 

niemand eigenlijk een zicht op hoeveel er 

van ieder artikel in stock was.

Telkens wanneer een medewerker naar 

een werf vertrok, nam hij de artikelen die 

hij nodig had mee uit het magazijn. Kwam 

hij tot de vaststelling dat een bepaald ar-

tikel niet meer in voorraad was, dan moest 

het snel bijbesteld worden, waardoor 

kostbare tijd verloren ging. Ook was het 

gissen naar de optimale bestelhoeveel-

heid, waarbij de aankoopprijzen telkens 

opnieuw opgezocht dienden te worden op 

de website van de leveranciers.

Het probleem was des te tastbaarder, 

omdat Binnebeek & C° vaak werkt met 

pakketten die samengesteld zijn uit meer-

dere artikelen. Om een compleet pakket 

samen te stellen, heeft men er nog meer 

belang bij om exact te weten wat men in 

huis heeft, hoe het eruit ziet en hoeveel 

ieder onderdeel kost.

Planning met Microsoft Excel

Doorheen de jaren evolueerde de aard van 

de diensten die Binnebeek & C° levert: 

een steeds groter aantal klanten sluit een 

onderhoudscontract af. Dit betekent dat 

nog meer aandacht wordt geschonken aan 

de planning van de medewerkers,  zodat 

ze maximaal inzetbaar zijn voor installa-

tie- en onderhoudsopdrachten.

Om de planning van de medewerkers te 

beheren maakte Binnebeek & C° tot voor 

kort gebruik van Microsoft Excel. De werk-

bladen werden, zo goed en zo kwaad als 

het kon, bijgewerkt tijdens wekelijkse 

planningsvergaderingen.

Aan deze manier van werken waren echter 

heel wat nadelen verbonden: “Microsoft 

Excel bood ons amper de mogelijkheid om 

onze planning proactief op te volgen. Iets 

opzoeken was een tijdrovende opdracht 

en je wist ook nooit wanneer iemand iets 

veranderd had in de planning”, vertelt 

Tiffany Binnebeek.

Professioneel werken met 
centraal beheersysteem

Het management realiseerde zich dat 

een professionele informatisering no-

dig was om ook als bedrijf efficiënter en 

meer klantgericht te kunnen werken.  Er 

werd beslist om te investeren in een 

geïntegreerde softwaretoepassing, die 

niet alleen de facturatie, maar ook het 

“Het ontbreken van een 

module voor voorraadbeheer 

werd steeds meer een tastbaar 

probleem. Er vond slechts 

één inventaris per jaar plaats. 

Buiten die periode had 

niemand eigenlijk een zicht 

op hoeveel stock er van ieder 

artikel was.”

Tiffany Binnebeek, 
medezaakvoerster, Binnebeek & C°

. .
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voorraadbeheer en in een later stadium 

ook de planning van de medewerkers zou 

aansturen.

“We wilden onze processen op een effi-

ciënte manier beheren en opvolgen, van 

offerte, over bestelbon, planning en werk-

bon, tot artikelbeheer en facturatie”, ver-

telt Tiffany Binnebeek.

PCS Knokke, ervaren als Sage DBFACT 

verdeler en ontwikkelaar van Teamplayer 

- software voor planning - kon het vertrou-

wen van Binnebeek & C° winnen.

Tijdswinst: het zit in vele details

Na een vlot implementatietraject ziet 

Tiffany Binnebeek in vele details de 

meerwaarde van de nieuwe softwaretoe-

passing ten opzichte van het vroegere 

facturatiepakket. Ze wijst bijvoorbeeld op 

slimme functies zoals de mogelijkheid om 

e-mails en documenten automatisch te 

linken aan een klant, offerte, artikel... dit 

maakt het administratieve en opzoekwerk 

heel wat lichter.

Het artikelbestand zelf in het softwaresys-

teem wordt automatisch up-to-date ge-

houden door de leveranciersbestanden 

via elektronische weg te importeren: het 

manueel invoeren van gegevens wordt tot 

een minimum herleid.

Een vlot voorraadbeheer in Sage DBFACT 

heeft alle opgesomde knelpunten aan-

gepakt. Digitale werkbonnen worden in 

Sage DBFACT snel omgezet in facturen. 

Ook hier is Tiffany Binnebeek in de wolken 

over de tijdswinst die gerealiseerd wordt: 

“Vroeger werd vaak kostbare tijd verloren 

omdat wij bij de facturatie de prijzen van 

artikelen online moesten opzoeken in de 

database van de leveranciers. Vandaag 

is de stap van werkbon naar factuur een 

kwestie van enkele muisklikken!”

Iedereen werkt ermee

Sage DBFACT blinkt volgens Tiffany 

Binnebeek uit door een intuïtieve gebrui-

kersomgeving en door uitgebreide navi-

gatiemogelijkheden. Dit vormt volgens 

haar misschien wel de belangrijkste meer-

waarde van het nieuwe systeem.

“Doordat Sage DBFACT zo gebruiksvrien-

delijk is, gaan ook meer medewerkers het 

pakket actief gebruiken. Dat betekent dat 

zij nu zelf offertes kunnen opmaken, ter-

wijl dat vroeger allemaal op mijn schou-

ders terechtkwam. Zo kan ik mijn tijd dan 

weer nuttiger gebruiken!”, vertelt Tiffany 

Binnebeek.

Integratie van planningsmodule

Onlangs nam Binnebeek ook de door PCS 

ontwikkelde planningsmodule Teamplayer 

in gebruik. De toepassing is volledig ge-

integreerd met Sage DBFACT en biedt op 

het computerscherm een visueel overzicht 

van de kalender en inzetbaarheid van alle 

medewerkers.

“Wanneer iemand iets verandert aan de 

planning, dan zullen alle gebruikers dit 

ook meteen zien. Ook alle servicerappor-

ten met de actiepunten per medewerker 

zitten in Teamplayer. Dat maakt het veel 

vlotter werken dan met Microsoft Excel”, 

voegt Tiffany Binnebeek eraan toe.

Besluit

Tiffany Binnebeek kijkt alvast tevreden 

terug op de voorbije maanden: “Vroeger 

gebeurde het weleens dat wij door de 

administratieve rompslomp de klant zelf 

vergaten. Vandaag laat ons geïntegreerd 

softwaresysteem ons toe om proactief en 

klantgericht te werken.”

“Doordat Sage DBFACT zo 

gebruiksvriendelijk is, gaan 

ook meer medewerkers het 

pakket actief gebruiken. 

Dat betekent dat zij nu zelf 

offertes kunnen opmaken, 

terwijl dat vroeger allemaal op 

mijn schouders terechtkwam. 

Zo kan ik mijn tijd nóg nuttiger 

gebruiken.”

Tiffany Binnebeek, 
medezaakvoerster, Binnebeek & C°

Ik wil voor heel mijn bedrijf
een efficiënt systeem waarbij
we de informatie maar 
1 keer moeten invoeren, 
zei u?
 Sage, de slimme software voor beter 
bedrijfsbeheer, helpt u bij het optimaal 
afstemmen van de verschillende afdelingen 
in uw bedrijf: administratie, facturatie, 
boekhouding, sales, productie,...

sage.be 
 

> Digitaliseren
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> Boekhouden
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> ERP
> Klantenrelatiebeheer

> Productiebeheer
> Voorraadbeheer is een 
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Bedreven in IT 
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