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IMPLEMENTATIE VAN MICROSOFT DYNAMICS 
NAV ZORGT VOOR BETERE INZICHTEN OP DE 
BEDRIJFSPROCESSEN BIJ HERMADIX 

De implementatie van het nieuwe ERP-systeem Microsoft Dynamics 
NAV betekent voor Hermadix een grote stap vooruit op het vlak van 

voorraadbeheer, registratie en organisatie.  De verf- en beitsproducent 
uit Aalsmeerderbrug in Nederland werkte met een systeem dat intern 
op maat werd ontwikkeld en onderhouden. Het bedrijf zocht naar een 

standaard ERP-pakket dat op lange termijn alle bedrijfsprocessen kon 
stroomlijnen. Het deed een beroep op Harmonize It, dat zorgde voor een 

vlotte implementatie van Microsoft Dynamics NAV. 

HERMADIX

“Ik was zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud van ons maatwerkpakket. 
Door allerlei nieuwe ontwikkelingen 
bleek dat moeilijk op te volgen, vooral 
omdat ik niet vaak op kantoor ben”, 
zegt Michel van Zijverden, zaakvoerder 
bij Hermadix. “De implementatie van 
een standaard ERP, onderhouden 
door een betrouwbare leverancier met 
ervaring in de chemische industrie, 
leek ons de beste oplossing”. 

ERP-pakket voor 
de chemische 
industrie
De zoektocht naar een leverancier met 
ervaring in de chemische industrie 
vergemakkelijkte de zoektocht naar 
een geschikte IT-partner. “We waren 
er al uit dat we met een Microsoft-
pakket wilden werken. Toen we de 
markt verkenden, kwamen we al snel 
uit bij Harmonize It en hun ChemDis-
module. Als we aan het oude 
systeem een nieuwe activiteit wilden 
toevoegen, waren we verplicht om 
een nieuw programma te schrijven. 

Nu kunnen we alles integreren in 
Microsoft Dynamics NAV, zonder 
dat daar veel werk bij komt kijken.” 

Hermadix werkt nu met een moderne 
ERP, die heel gebruiksvriendelijk is 
en integreert met het Office-pakket. 
Een hele vooruitgang, volgens Michel 
van Zijverden: “Door de registratie 
van ons verbruik bijvoorbeeld, 
hebben we een duidelijk zicht op 
de evolutie van de kostprijzen, het 
rendement van de productieafdeling, 
kwaliteitsmetingen, enz. Bovendien 
zorgt ChemDis voor extra 
mogelijkheden wat het beheer 
van gevaarlijke stoffen betreft.”   

Optimale 
analyse-
mogelijkheden 
De verfproducent digitaliseerde 
ook alle facturen met Zetadocs. 
Alle inkoopfacturen komen binnen 
als pdf, waarna die gekoppeld 
wordt aan de originele factuur. 
“Daardoor kunnen we alles 
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“Harmonize It heeft 
onze gebruikers goed 
opgeleid zodat we na de 
implementatie direct 
aan de slag konden met 
Microsoft Dynamics NAV.”  

Michel van Zijverden, zaakvoerder 
bij Hermadix

gemakkelijk terugvinden in het systeem, alle informatie is gedigitaliseerd. 
Via Zetadocs worden de documenten uit productie, verkoop en 
inkoop rechtstreeks gekoppeld aan de orders waardoor bijvoorbeeld 
meetresultaten direct gekoppeld zijn aan de productieorders.” 

Door het gebruik van Jet Reports wordt de analyse van deze gegevens 
uiterst gemakkelijk waardoor het bepalen van de strategische koers 
heel eenvoudig wordt. “We kunnen bijvoorbeeld gecombineerde 
rapporten maken van gegevens die niet standaard in het systeem 
zitten en die in een handige Excellijst gieten. Zo kunnen we alle info 
uit het systeem halen”, zegt Michel van Zijverden. “Als een klant 
een vraag heeft, kunnen we hem meteen een antwoord geven.”

Vlotte implementatie dankzij 
grondige voorbereiding
“In mei 2015 hebben we de eerste gesprekken met Harmonize It 
opgestart, op 1 januari 2016 zijn we volledig overgeschakeld naar 
het nieuwe ERP-systeem. Dat is heel vlot verlopen, mede dankzij 
de succesvolle testruns die onze IT-partner uitvoerde. Vandaag 
hebben we een zevental gebruikers van Microsoft Dynamics NAV, 
allemaal zijn ze heel enthousiast over de nieuwe manier van werken.  

Harmonize It heeft onze gebruikers ook goed opgeleid, zodat we na de 
implementatie direct aan de slag konden met het pakket. We zouden niet 
meer terug willen naar ons vroegere systeem”, besluit Michel van Zijverden. 

Over Hermadix

Hermadix Coatings BV is een verffabriek in Aalsmeerderbrug. 
Het bedrijf bestaat sinds 1945. De producent is voorloper in 
watergedragen verven voor buitentoepassingen. De focus van 
het verf- en beitsassortiment ligt hoofdzakelijk op toepassingen 
voor onderhoud van alle houtsoorten in en rond de tuin.

Voordelen
• ERP-systeem op maat van 

chemische industrie

• Alle data en processen 
gecentraliseerd

• Werken in een cloudomgeving

• Beter zicht op 
kostprijzen, rendement, 
kwaliteitsmetingen,... dankzij 
ChemDis 

• Optimale analyse van 
bedrijfsgegevens
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