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NUKAMEL
BUSINESS CENTRAL ZORGT VOOR CENTRAAL
BEHEER VAN ALLE BEDRIJFSPROCESSEN BIJ
NUKAMEL
Nukamel merkte het innovatieve Business Central, het vroegere
Microsoft Dynamics NAV, al snel na de lancering op. De Olense producent
van melkvervangers voor jonge dieren werkte nog met een oudere
versie van het ERP-pakket, dat niet de nodige opties had om verder
te kunnen professionaliseren. Nukamel nam Harmonize It onder de
arm om de migratie naar de laatste versie in goede banen te leiden.

“Als bedrijf moet je mee evolueren
met de tijd, dat was meteen ook een
van de hoofdredenen om te investeren
in een migratie naar Business
Central”, gaat Jos Maes, operationeel
directeur bij Nukamel van start. “De
nieuwste functies in het ERP-systeem
vergemakkelijkten onze beslissing.”

Een systeem voor
alle processen

www.nukamel.com

Nukamel had enkele upgrades van
hun ERP-pakket overgeslagen en
mede daardoor hinkte de software
achterop. Jos Maes: “Rapporten en
dergelijke draaiden nog in de vorige,
niet RDLC- versies, wat de migratie er
niet eenvoudiger op maakte. Samen
met onze IT-partner zijn we er toch
in geslaagd om het pakket perfect
op onze noden af te stemmen. Ons
ERP-systeem is nu het kloppend hart
van onze organisatie, het dient als
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vertrekpunt voor al onze processen.”
Business
Central
heeft
veel
ingebouwde standaard workflows,
onder andere voor warehousing,
productie en verkoop. “Daardoor
hebben we niet veel maatwerk
moeten ontwikkelen, de software
volstond op de meeste vlakken zoals
ze was. Harmonize It programmeerde
enkel bij voor klachtenbeheer
en
containerverdeling,
twee
zaken die bij ons op een unieke
manier verlopen”, zegt Jos Maes.

Meer inzicht in
voorraadbeheer
We gebruiken nu ook transfer orders
in Business Central, met transfer
orders kan je voorraadartikelen tussen
vestigingen overbrengen. Jos Maes:
“We hebben twee productievestigingen
in Olen en Weert, daarnaast hebben
we ook nog een drietal magazijnen.
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Dankzij de transferorders kunnen we onze magazijnactiviteiten
optimaal beheren en hebben we een goed zicht op onze voorraden.”
Ook de verschillende goedkeuringsflows van de applicatie lijken
enorme meerwaarde te kunnen bieden voor Nukamel. “Dat werken
we in de toekomst nog verder uit, samen met onze partner. Maar
ook hier willen we zo weinig mogelijk maatwerk gebruiken.”

“Harmonize It heeft ons
uitstekend begeleid tijdens
dit traject. De consultants
begrepen heel goed wat
we nodig hadden en
legden grondig uit wat we
konden verwachten.”

Betrouwbare partner een must
“Over de uitstekende kwaliteit van Business Central valt niet te twijfelen,
maar je weet op voorhand nooit 100 % zeker welke functies je juist nodig
hebt voor je eigen bedrijfsvoering”, aldus Jos Maes. “Net daarom is een
betrouwbare partner cruciaal bij een dergelijk migratie. Harmonize It heeft
ons uitstekend begeleid tijdens dit traject. Onze partner begreep heel goed
wat we nodig hadden en legde grondig uit wat we konden verwachten.”

Jos Maes, operationeel directeur bij
Nukamel

“Door de wisselende grondstofprijzen moet Nukamel bijvoorbeeld
maandelijks de prijslijsten aanpassen. Harmonize It zorgde ervoor
dat de grondstofprijzen zijn toegewezen aan de verkooporders, zodat
we een goed overzicht hebben op de prijsmarges op artikelniveau.”

Verder automatiseren
In nabije toekomst wil het bedrijf de functies voor een optimale
containerverdeling verder op punt zetten met Harmonize It. “Ook de
fabrieksautomatisering gaan we verder uitbreiden. We rekenen ook op onze
partner om alles te integreren met ons ERP-systeem”, besluit Jos Maes.

Voordelen
• Weinig maatwerk vereist
door ingebouwde standaard
workflows van Business Central
• Eenvoudig voorraadartikelen
tussen vestigingen overbrengen
dankzij transfer orders
Over Nukamel
Nukamel is een Belgisch-Nederlands bedrijf met meer dan 60
jaar ervaring in de ontwikkeling van nutritionele oplossingen voor
jonge zoogdieren gebaseerd op zuivelgrondstoffen. Nukamel heeft
een stevige en centrale basis door zijn productielocaties in België
en Nederland. Bovendien is Nukamel in meer dan 55 landen
vertegenwoordigd. Het hele team ondersteunt een divers en uitgebreid
klantenbestand. Voor meer informatie over Nukamel: www.nukamel.com.
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• Optimaal beheer van voorraden
• Ingebouwde goedkeuringsflows
zorgen voor meer efficiëntie
• Goed zicht op prijsmarges op
artikelniveau

