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SEQUANA MEDICAL
IMPLEMENTATIE VAN MICROSOFT DYNAMICS
NAV ONDERSTEUNT SUCCESVOLLE
BEURSGANG VAN SEQUANA MEDICAL
Sequana Medical werd begin 2019 een beursgenoteerd bedrijf, wat
zorgde voor heel wat interne veranderingen. Het van oorsprong Zwitsers
bedrijf, gespecialiseerd in de productie van medische toestellen,
verhuisde zijn hoofdkantoor van Zürich naar Gent, en zocht naar een
nieuw systeem om de financiële transacties en rapportering van de
groep te professionaliseren. Zo kon het voldoen aan de vereisten die
gepaard gingen met de beursintroductie op Euronext Brussel. Sequana
Medical kwam in contact met Harmonize IT, dat in heel korte tijd Microsoft
Dynamics ERP implementeerde in de Azure Public cloud, waardoor het
complexe financiële luik efficiënt wordt beheerd voor de volledige groep.

www.sequanamedical.com

“De verhuis naar een nieuw
hoofdkantoor
in
Gent
was
noodzakelijk, enerzijds om te kunnen
blijven groeien en anderzijds om
nieuwe investeerders aan te trekken”,
zegt
Kirsten
Van
Bockstaele,
CFO bij Sequana Medical. “Onze
financiële systemen waren niet
voorzien op die beursgang, en
waren ook niet compatibel met de
Europese regelgeving.” Een nieuwe
infrastructuur drong zich dus op.

“Bij Microsoft Dynamics NAV is de
standaardtaal Engels, en de werking
is heel intuïtief. Per entiteit kunnen
we nu de munteenheid instellen, wat
de transactiesnelheid enorm versnelt.
Nu we met een centraal ERP-systeem
werken voor de volledige groep zijn
de accuraatheid en controle van
onze boekhoudkundige processen
drastisch verbeterd.”

Accuraat en
betere controle

Vlotte rapportering en snelle
consolidatieboekingen

Alle
bedrijfsprocessen
zoals
engineering,
manufacturing
en
finance waren in het Zwitserse
hoofdkantoor gecentraliseerd. Het
bestaande ERP-pakket was echter
niet geschikt om een Europese
beursgang te ondersteunen. “Het
pakket was enkel beschikbaar in het
Duits en was bovendien niet in staat
om verschillende munteenheden
te verwerken”, deelt Kirsten Van
Bockstaele.
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Sequana Medical maakt gebruik van
Jet Reports, de rapportagemodule
van het nieuwe ERP-systeem. Dankzij
deze tool kan het bedrijf snel financiële
rapporten opmaken en publiceren
voor de verschillende landen waarin de
groep actief is. “Vroeger gebeurde dat
met omslachtige Exceldocumenten,
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waarin we nog zelf de munteenheden moesten aanpassen. Met Jet Reports
kunnen we alle gegevens van de groep vanuit het centrale ERP-systeem
analyseren en onze boekhouding efficiënt beheren. Dat was noodzakelijk om
snel te kunnen rapporteren en resultaten te publiceren na de beursgang.”
Een ander voordeel van het pakket is het feit dat alle gegevens zijn
opgeslagen in de Azure Public cloud. Zo hoefde het bedrijf niet te investeren
in een dure infrastructuur en hoeft het zich geen zorgen te maken over
updates en dergelijke. “Dankzij de cloudomgeving kon de implementatie
snel gaan en kunnen we ook vlot uitbreiden, mocht dat nodig zijn.”

Flexibele partner, uitstekende
begeleiding en snelle
implementatie

“Nu we met een centraal
ERP-systeem werken voor
de volledige groep zijn de
accuraatheid en controle
van onze boekhoudkundige
processen
drastisch
verbeterd.”
Kirsten Van Bockstaele, CFO bij
Sequana Medical

Sequana Medical contacteerde Harmonize IT op aanraden van een collega.
Al na de eerste gesprekken bleek de IT-partner de juiste keuze voor de
implementatie. Kirsten Van Bockstaele: “De experts van Harmonize IT zijn
heel flexibel en erg bekwaam, en ze begrepen snel wat we nodig hadden.
Dat was ook een vereiste, want alles zat in een stroomversnelling. Na een
kleine twee maanden was de nieuwe cloudomgeving geïmplementeerd en
konden we naadloos overschakelen op het nieuwe ERP-systeem. Daardoor
konden we onze beursgang met een gerust hart inzetten.”
Voor Kirsten Van Bockstaele was het belangrijk dat het bedrijf kon
samenwerken met een lokale, betrouwbare partner. “Harmonize IT heeft
ons heel goed begeleid doorheen het proces en heeft ook voor de nodige
opleidingen gezorgd bij onze mensen. We zijn onze partner erg dankbaar
dat ze ons zo goed hebben bijgestaan in de stressvolle periode die gepaard
ging met onze beursgang!”

Voordelen
• Mogelijkheid tot instellen van
munteenheid per entiteit
Over Sequana Medical
Sequana Medical is een onderneming gespecialiseerd in medische
toestellen, die zich richt op de ontwikkeling van vernieuwende
behandelingssystemen om leveraandoeningen, hartfalen, maligne ascites
en andere vochtbalansproblemen te behandelen.
https://www.sequanamedical.com
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• Meer accuraatheid en
betere controle van de
boekhoudkundige processen
• Rapportagetool Jet Reports
zorgt voor snelle rapportering
• Alle bedrijfsgegevens
gecentraliseerd in de Azure
Public cloud

