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ERP-SYSTEEM ZORGT VOOR UNIFORME 
FINANCIËLE PROCESSEN, BOEKHOUDING EN 
RAPPORTERING BIJ ARDENA

In 2015 ziet Ardena het licht via een buy-and-build-strategie. Vijf kleine 
bedrijven met complementaire diensten bundelen hun krachten om samen 
biotechbedrijven beter te ondersteunen bij de ontwikkeling en de productie 
van nieuwe geneesmiddelen. Het farmaceutische bedrijf uit Mariakerke 
kent hierdoor meteen een exponentiele groei. Dat had grote gevolgen voor 
het financiële luik en de aanwezige softwarepakketten. Opdat een uniforme 
rapportering fundamenteel is wou men iedereen op dezelfde ERP brengen, 
met dezelfde manier van werken. Dankzij de implementatie van het 
gecentraliseerde ERP-systeem Microsoft Dynamics Business Central zijn 
de boekhouding en bijhorende rapportering nu volledig gestroomlijnd en 
geprofessionaliseerd.

ARDENA

Gecentraliseerd 
De vijf kmo’s die samenkwamen 
onder de Ardena-koepel werkten 
allemaal met externe boekhouders 
of met beperkte softwarepakketten. 
Dat zorgde voor problemen op het 
gebied van financiële administratie en 
rapportering. Die voldeden namelijk 
niet langer aan de internationale 
ambities van het bedrijf. Toen Filip 
Van Herck in 2017 aan boord kwam 
als Chief Financial Officer, was 
een van zijn eerste wapenfeiten de 
implementatie van een betrouwbaar 
ERP-pakket. 

“We hadden nood aan een degelijk 
boekhoudkundig systeem. Voor een 
correcte analytische boekhouding 
hadden we onder andere een feilloos 
grootboekrekeningstelsel nodig”, 
zegt Filip Van Herck. “We wilden af 

van de versnipperde boekhouding en 
rapportering. Bovendien moesten we 
door de nieuwe structuur voldoen 
aan de rapporteringsbehoeften van 
de verschillende aandeelhouders. 
Via Microsoft kregen we een lijstje 
van partners uit de Gentse regio. We 
hadden de beste klik met de experten 
van Harmonize It, en dus was de 
keuze snel gemaakt.”

Gestroomlijnd 
“Over de keuze voor Microsoft 
Dynamics Business Central had 
Ardena geen twijfels. “We hadden al 
beslist om voor een internationaal 
pakket te gaan, dat gericht was op 
de bedrijfsvoering in kmo’s.” Daarbij 
wilde het bedrijf niet te veel afwijken 
van het standaardpakket en maatwerk 
zo veel mogelijk achterwege laten. 
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“We hadden de beste 
klik met de experten van 
Harmonize It, en dus was 
de keuze snel gemaakt.”  
Filip Van Herck, Chief Financial 
Officer Ardena

Dat was een bewuste voorkeur. “Ardena gebruikt het ERP-systeem 
hoofdzakelijk voor het verwerken van inkomende en uitgaande facturen. 
We kunnen alles nu eenvoudig parametriseren om tot een analytische 
boekhouding te komen. Daardoor is ook de rapportering in Jet Reports 
volledig geautomatiseerd”, aldus Filip Van Herck.

“Dankzij de implementatie zijn de verschillende afdelingen van ons bedrijf 
cijfermatig beter ondersteund. Vroeger werden alle cijfers manueel 
verwerkt in spreadsheets, nu zit alles gecentraliseerd in Dynamics NAV. 
Ook de cijfers voor de berekening van de resultaten en dergelijke zitten 
in ons ERP-pakket. Dat maakt het werken met spreadsheets compleet 
overbodig. Ook wanneer we rapporten nodig hebben met een andere 
invalshoek, kunnen we die snel uit het systeem halen.”

Perfecte partner
 
Het grote voordeel van een samenwerking met Harmonize It is de aanwezige 
kennis over de boekhouding. Filip Van Herck: “De experten kennen de 
uitdagingen en weten perfect hoe Microsoft Dynamics Business Central 
daar een antwoord op kan bieden. Ze hebben ons ook erg geholpen met het 
configureren van alle automatische rapporten in Jet reports.”

Daarnaast zorgt Harmonize It voor de nodige interne opleidingen. “Ons 
nieuwe ERP-systeem voelt bij de opstart soms net wat minder vertrouwd 
aan dan de pakketten waarmee onze lokale boekhouders werkten. De 
Harmonize It consultants helpen hen op weg met de nieuwe software. 
Bovendien kunnen we met al onze vragen steeds terecht bij onze partner. We 
krijgen altijd snel een passend antwoord. In iets minder dan twee maanden 
was het nieuwe systeem volledig geïnstalleerd. Een heel aangename en 
vlotte samenwerking!”

Over Ardena

Ardena is een farmaceutische Contract Development and Manufacturing 
Organization (CDMO) die bedrijven begeleidt in het proces van de ontdekking en 
ontwikkeling van geneesmiddelen en hen helpt bij het creëren van geneesmiddelen 
en producten voor klinische proeven. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gent, het 
bedrijf heeft vestigingen in Nederland, België, Zweden en Letland. Die bedienen 
een wereldwijd klantenbestand, variërend van opkomende biotechbedrijven tot 
farmaceutische bedrijven.

Voor meer informatie over Ardena: www.ardena.com

Voordelen
• Gecentraliseeerde boekhouding

• Voldoet aan de 
rapporteringsbehoeften van de 
verschillende aandeelhouders

• Internationaal ERP-pakket, 
gericht op de bedrijfsvoering in 
kmo’s

• Volledig geautomatiseerde 
rapportering met Jet Reports
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