Slim sturen op kosten en resultaat
Bedrijf
Mooy Logistics

Branche
Transport en logistiek

Bedrijfsomvang
430 medewerkers
135 combinaties

Producten
prevero professional
planner

Sterke groei, stijgende kosten en hoge concurrentie vragen om slimme
oplossingen
Mooy Logistics B.V. is een logistiek dienstverlener,
gespecialiseerd in transport en warehousing van
voornamelijk fruit, groenten, bloemen en planten, maar
ook van andere geconditioneerde producten. De dienstverlening van Mooy Logistics beperkt zich niet tot opslag/
overslag en het vervoeren van de goederen, maar omvat
desgewenst de handling van uw producten van A tot Z.
Het bedrijf verzorgt hoofdzakelijk groupagevervoer
tussen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

“Met professional planner software ben ik in staat om
de periodieke managementrapportages snel en flexibel
aan te leveren waardoor scherp gestuurd kan worden op
kosten en resultaat. Naast de standaardrapportages zijn
ook diverse doorsnedes in tijd en structuur heel prettig om
extra inzicht te creëren. In het verleden was het opstellen
van de jaarlijkse begroting een tijdrovende klus, nu maken
vier updates per jaar. Doordat de wijzingen in actuals en
forecast eenvoudig kunnen worden samengevoegd, zijn
we veel beter in control en kan tijdig bijgestuurd worden.”

Op de hoofdvestiging in Waddinxveen zijn 7500 geconditioneerde palletplaatsen voor de opslag van producten
gedurende korte of langere tijd beschikbaar. In Breda is
het logistiek centrum gevestigd dat voornamelijk is gericht
op Frankrijk maar ook op andere landen in Zuid-Europa.
Breda is net als Waddinxveen volledig uitgerust voor het
uitvoeren van het hele logistieke proces en beschikt over
4500 geconditioneerde palletplaatsen.

René Noordam, Controller, Mooy Logistics

Binnen het bedrijf werd sinds vele jaren gebruik gemaakt
van een Excel model ten behoeve van. management
accounting en de begrotingscyclus. Door de groei van het
bedrijf en het model was een situatie bereikt waarin het
model te complex was geworden om nog verantwoord aan
te passen aan nieuwe eisen en wensen. Ook was het met
het gebruikte model onmogelijk om meerdere forecast
updates en scenario’s door te rekenen. Tenslotte was de
aansluiting naar de externe verslaggeving zeer moeizaam.

Bij aanvang van het project stond voorop dat de software
de structuur van het bedrijf en daarbij behorende
resultaten op een gestructureerde manier uit de diverse
softwarepakketten moest kunnen rapporteren. Bovendien
was het noodzakelijk dat de applicatie flexibel kon omgaan
met de groei van het bedrijf.
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Belangrijk was ook dat de resultaten zowel op geaggregeerd
niveau als door middel van dril down functies in tijd en
structuur op detailniveau gerapporteerd kunnen worden.
Een tweede belangrijke vereiste was de mogelijkheid om
eenvoudig forecast updates van de begroting te kunnen
maken waar bij actuals gecombineerd moesten kunnen
worden met nieuwe forecast gegevens. Tenslotte werd
aan de software de eis gesteld om ook een eenvoudige
aansluiting naar de externe verslaggeving mogelijk te
maken.
De uitvoering van het project was een stuk complexer dan
vooraf ingeschat, mede door de diversiteit van de business
en de onderliggende gegevensstromen. Ondanks dat het
soms zeer lastig was hebben de consultants van Ten
Solutions altijd zeer gedreven met ons samengewerkt
om het systeem naar wens te implementeren.
De vooraf gestelde doelstellingen zijn ruimschoots behaald
en de mogelijkheden met de applicatie zijn nog niet
uitgeput. De flexibele manier om resultaten te presenteren
naar diverse stakeholders en de wijze van forecasten heeft
ons enorm geholpen in tijden dat de marges onder druk
staan. Voor de toekomst willen we met betrekking tot de
management accounting de resultaten en rapportages nog
verder verrijken met niet-operationele data om de business
nog beter te kunnen ondersteunen.

VOORDELEN
Snelle en flexibele rapportages
Meer inzicht in winstgevendheid van activiteiten
Grote besparing van tijd bij het maken van
updates van de prognose
De organisatie is beter ‘in control’
Aansluiting met de externe verslaggeving
Wijzigingen door groei van het bedrijf zijn goed 		
inpasbaar

over prevero
prevero AG, opgericht in 1994, is een toonaangevende leverancier van
software voor planning, analyse en rapportages. Met de prevero oplossingen zijn bedrijven in staat om hun controlling- en beslissingsprocessen duurzaam te verbeteren.
Duitsland:

prevero AG, Landsberger Straße 154, 80339 München
Tel: +49 89 455 77-0, Fax: +49 89 455 77-200
Oostenrijk: prevero Österreich GmbH, Seidengasse 9 - 11, 1070 Wien
Tel: +43 1 522 34 66-0, Fax: +43 1 522 34 66-29
Zwitserland: prevero Schweiz AG, Sumpfstraße 6, 6300 Zug
Tel: +41 41 720 05-55, Fax: +41 41 720 05-56
www.prevero.com, info@prevero.com

over Ten Solutions
Ten Solutions B.V. is sinds 1997 gespecialiseerd in het leveren van
IT oplossingen voor financial controlling, cash flow forecasting en
management informatie. Wij ondersteunen onze klanten bij de
implementatie van software en leveren helpdesk support.
Ten Solutions B.V., Rumpsterweg 18a, 3891 AK Bunnik
Tel: +31 306570059
www.tensolutions.nl, tsinfo@tensolutions.nl
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