
Incotec groeit en bloeit met SAP 
Gold4Agro
Incotec groeit en bloeit als de zaden die ze bewerkt voor klanten. Het bedrijf heeft 
vestigingen over de hele wereld en levert producten en diensten voor 
zaadverbetering, zaadcoating, pillering en analytisch onderzoek voor genetische 
analyse en kwaliteitsinspectie. Om grip te houden op deze groei, hebben 
itelligence en Chainresult de processen gestroomlijnd met Gold4Agro op basis 
van SAP Business All-in-One.
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BEREIKTE VOORDELEN

Managementsamenvatting

Maandafsluiting binnen 
afgesproken tijd

Geïntegreerd en degelijk

Grip op groei

Belangrijkste doelstellingen:
 • Alle bedrijfsprocessen integreren op één platform
 • Verouderde oplossing vervangen door systeem van één degelijke leverancier met 
betrouwbare implementatiepartner die expertise van branche heeft en voldoende 
gespecialiseerde medewerkers

 • Businesseisen in lijn brengen met productieprocessen
 • ERP-systeem gebruiken voor gedetailleerde kostprijsberekening
 • Samenwerking met klanten, leveranciers en vestigingen buitenland vereenvoudigen
 • Organisatie afstemmen op geavanceerde nieuwe mogelijkheden van 
systemen, zodat draagvlak bij medewerkers ontstaat om data in te voeren en 
bedrijfsprocessen optimaal onderling op elkaar af te stemmen

 • Eenduidig vastleggen en borgen van master data voor kwaliteitstandaarden
 • Eenvoudig internationaal uitrollen
 • Groei faciliteren

Oplossing:
 • SAP ECC implementatie met de modules MM, WM, QM, SD, PP-PI en FICO en SAP 
BusinessObjects op basis van itelligence template Gold4Agro

Grootste voordelen:
 • Een degelijke basis voor gedetailleerde rapportages, bijvoorbeeld ten behoeve van 
kostprijsberekening en voorraadbeheer

 • Actuele stuurinformatie
 • Grip op groei en consolidatie van alle (internationale) dochterondernemingen 
 • Bedrijfsprocessen op basis van nieuwste technologie en best practices in branche
 • Geïntegreerder dan oude ERP oplossing

Bedrijf of organisatie
Incotec 

Hoofdkantoor of locatie
Enkhuizen, Nederland

Branche
Agro

Producten en diensten
Verwerking van agrarische 
producten

Medewerkers 
490 (2014)

Omzet of begroting 
63 miljoen euro (2014)

Website 
www.incotec.com

Implementatiepartner 
itelligence

“Dankzij de hechte samenwerking met itelligence en de procesbegeleiding van 
Chainresult  hebben we met de oplossing Gold4Agro een heldere structuur 
gemaakt om grip te houden  op onze bedrijfsprocessen.” 
Jan de Vries, CFO, Incotec
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Bedrijfsprocessen integreren en 
internationale groei structureren 
Van de maisvelden in Noord-Amerika tot de sawa’s 
in Azië en van de sojaplantages in Zuid-Amerika 
tot de Noord-Europese kassen, in elke uithoek van 
de wereld verrijken en verbeteren producten van 
Incotec de kwaliteit van zaad. Daarvoor voert het 
onderzoek uit voor kwekers en veredelaars in de 
zaadindustrie, zodat hun zaden met de technologie 
van Incotec maximaal rendement leveren. Met 
twee business area’s (vegetables en field crops), 
draagt de Incotec Group bij aan de wereldwijde 
ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw. 
Het bedrijf heeft een groot en belangrijk aandeel 
in de Nederlandse agrarische kennissector, die 
wereldwijd circa 60% van de groentezaden levert. 

Jan de Vries, CFO bij Incotec: “Met de vervanging 
van onze oude ERP willen we de sterke 
internationale groei en bloei van ons bedrijf in 
een uniforme, degelijke, maar wel flexibele en 
toekomstbestendige structuur gieten. Samen met 
itelligence en Chainresult hebben we op basis van 
SAP ERP en de itelligence template Gold4Agro 
een structuur neergezet die onze processen 
optimaliseert en ondanks de nodige veranderingen 
op draagvlak kan rekenen binnen de organisatie. 
De volgende stap is dat we dit systeem ook 
uitrollen in de VS en Brazilië om al onze huidige en 
toekomstige groei op te vangen in één geïntegreerd 
systeem dat de (internationale) samenwerking met 
klanten, partners en tussen afdelingen stroomlijnt.”
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“Omdat implementatie en ‘lessons learned’ gestructureerd zijn 
gedocumenteerd, kunnen we straks bij de uitrol op andere continenten 
tijdwinst boeken.”
Jan de Vries, CFO, Incotec
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‘Duidelijke projectscope en snel resultaat’

De Vries: “We hebben een oplossing nodig die onze 
bedrijfsdata integreert op één platform. Bovendien 
moet de oplossing data optimaal beschermen, 
ontsluiten en standaarden gebruiken, zodat we 
allemaal dezelfde ‘taal’ spreken. Ongeacht het land 
waar we het systeem gebruiken, of de partners, 
opdrachtgevers en leveranciers waarmee we 
samenwerken. Ook willen we gedetailleerd inzicht in 
alle bedrijfsprocessen. Van inkoop, voorraadbeheer, 
productie tot facturering en consolideren van alle 
(internationale) financiële resultaten.”

“Met een update van ons oude systeem, Movex, 
lukte dit niet. Er zat teveel maatwerk in en 
afdelingen wilden teveel bestaande werkwijzen 
aanhouden. itelligence en Chainresult zijn sterke 
implementatiepartners met veel ervaring, zodat 
ze de grenzen en mogelijkheden van SAP duidelijk 
afbakenen en in kaart brengen. Zij hebben 
draagvlak gecreëerd bij onze medewerkers door 
met Business Process Modelling een inzichtelijke 
blauwdruk te maken. In gesprekken met key users 
hebben ze de wensen goed in kaart gebracht.”
 

De template Gold4Agro omvat alle best practices 
in de branche, zodat Incotec de nieuwe software 
snel in gebruik kon nemen en de unieke technologie 
goed beschermd is op basis van de degelijke 
SAP autorisatie-eisen. “Iedereen zag meteen de 
voordelen van de nieuwe werkwijze, zodat we niet in 
de verleiding kwamen om teveel afdelingsspecifiek 
maatwerk toe te voegen. En omdat de 
implementatie en de ‘lessons learned’ goed zijn 
gedocumenteerd, kunnen we straks bij de uitrol op 
andere continenten nog meer tijdwinst boeken.”
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‘Alles geïntegreerd en op business 
afgestemd’
De Vries: er waren in de loop der jaren eilandjes 
ontstaan met waardevolle bedrijfsinformatie. Als 
SAP goed wordt gevoed met data, helpt dat ons 
om gefragmenteerde informatie gestructureerd 
te verzamelen en te ontsluiten. Zodra we deze 
structuur in de hele organisatie wereldwijd 
consequent hebben doorgevoerd, levert dat een 
schat een analytische informatie op, waarmee we 
onze rapportages kunnen verrijken en onze klanten 
extra kunnen ondersteunen om het beste uit hun 
zaden te halen.”

“Onze organisatie is nog volop aan het veranderen, 
maar medewerkers hebben nu de gereedschappen 
om beter samen te werken. Dat biedt de hele 
organisatie kans om zich beter voor te bereiden 
op toekomstige ontwikkelingen. itelligence en 
Chainresult hebben onze medewerkers met 
trainingen uitstekend geholpen om te wennen 
aan deze nieuwe werkwijze en oplossingen. 
Doordat beide partners duidelijk de grenzen en 
mogelijkheden van SAP aangaven, kwamen er geen 
wijzigingen die het nieuwe systeem weer onnodig 
complex maken.”
 

1 gestructureerd platform  Klanten beter ondersteunen Workflow van order tot factuur 
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Kostprijsberekening, grip op voorraden, 
traceability 
De Vries somt de voordelen van de samenwerking 
voor Incotec op: “Gespecialiseerde partners als 
itelligence en Chainresult zijn niet puur ICT-gericht, 
maar helpen organisaties om de omslag te maken 
en uit de vele opties binnen SAP de juiste te kiezen 
om de bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Onze 
keuze voor SAP was vooral gebaseerd op de kennis 
en medewerkers die itelligence in stelling brengt 
om een dergelijk complex project tot een succes te 
maken.”

“Door het opbouwen van een master data bestand 
met SAP ERP, kunnen we straks van iedere partij 
zaden alle details terugzoeken, zelfs jaren na 
aflevering. Ook zien we precies welke ingrediënten 
we op voorraad hebben, waar deze staan en tegen 
welke prijzen we deze het beste kunnen inkopen 
en verdelen over de vestigingen. We kunnen betere 
kostprijsberekeningen maken.”

“Medewerkers krijgen automatische updates 
wanneer ze in actie moeten komen. Ze kunnen altijd 
zien waar producten zich bevinden. De data die ze 
opslaan is goed beveiligd en we weten precies wie, 
wat wanneer heeft ingezien en ingevuld, zodat we 
onze waardevolle recepturen uitstekend kunnen 
bewaken. Al onze processen zijn geïntegreerd, 
zodat we altijd grip houden, van inkoop tot 
eindfactuur. Bovendien zijn productie en business 
optimaal in lijn gebracht.”

SAP Customer Success Story | Agro | Incotec 
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Snelle uitrol over 
andere continenten 
“Een geïntegreerd systeem inrichten voor heel Europa 
en laten aansluiten op de organisatiewensen is een 
groot project geweest, maar door ons te houden aan de 
Gold4Agro template van itelligence, kunnen we de aanpak 
kopiëren op andere continenten en zal de verdere uitrol 
naar verwachting vier keer zo snel gaan. Het voeden van 
het systeem met nieuwe data zal snel grote datasets 
opleveren, waarmee we onze toekomstige rapportages 
kunnen verrijken”, stelt De Vries tevreden vast.

“Het resultaat is dat we nog beter inzicht krijgen in de 
prestaties van de zaden en dat we nog meer toegevoegde 
waarde aan onze klanten kunnen bieden. Als je weet 
dat momenteel bij veel zaden nog maar 20% van de 
kiemkracht wordt ingezet, dan is het duidelijk dat wij nog 
grote stappen kunnen zetten in de productiviteitsverhoging 
van de landbouw. Dat zal nodig zijn voor een duurzame 
toekomst van de generaties na ons.”
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