
Tieman: Met SAP Business ByDesign 
klaar voor toekomst 

Tieman Trading fabriceert kabelhaspels en heeft eigen gereedschapsmerken voor 
vakmensen in bouw en industrie. Levering uit voorraad geschiedt uitsluitend via 
de ijzerwaren- en gereedschappenvakhandel. Onder haar eigen motto ‘voor snel 
en helder zakendoen’ is Tieman nu zelf bezig met een volledig online 
herstructurering van de bedrijfsprocessen.
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BEREIKTE VOORDELEN

Managementsamenvatting

TCO tot 40% lager

Geïntegreerd en flexibel

Toekomstbestendig 
groeien en krimpen

BUSINESS TRANSFORMATION
Belangrijkste doelstellingen:
 • Bedrijfsprocessen stroomlijnen met cloud oplossing
 • Verlagen van TCO (oude oplossing was te duur, te groot en te zwaar)
 • Businesseisen veranderd door crisis
 • Betere managementinformatie, actueel en gemakkelijk ontsluitbaar
 • Kiezen voor een wereldspeler, i.v.m. continuïteit van de aanbieder
 • Zowel organisatie als systemen klaar maken voor de toekomst 

Oplossing:
 • SAP Business ByDesign – Cloud4Trade

Grootste voordelen:
 • Minder licentiekosten dankzij software as a service (op 
abonnementenbasis)

 • Sterke reductie eigen hardware en systeembeheer
 • Actuele stuurinformatie 
 • Grip op groei en krimp
 • Bedrijfsprocessen altijd op basis van nieuwste technologie en best 
practices in branche

 • Werken in cloud met ieder gewenst apparaat en elk tijdstip
 • Flexibeler, geïntegreerder en voordeliger dan oude ERP oplossing

Bedrijf of organisatie
Tieman Trading

Hoofdkantoor of locatie
Gilze, Nederland

Branche
Groothandel

Producten en diensten
Gereedschap en kabelhaspels

Medewerkers 
15 (2014)

Omzet of begroting 
4,5 miljoen euro (2014)

Website 
www.tiemantrading.nl

Implementatiepartner 
itelligence 

“Samen met itelligence ontdekken we nu de ongekende mogelijkheden 
van SAP Business ByDesign – Cloud4Trade, de oplossing voor 
groothandelsbedrijven. Het is een degelijk fundament om onze 
bedrijfsprocessen volledig in ‘the cloud’ te stroomlijnen.”  
Hans Tieman, Directeur, Tieman Trading
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Herstructureren bedrijfsprocessen  
en licenties  
Tieman Trading is fabrikant van kabelhaspels 
en heeft een aantal eigen gereedschapsmerken. 
De producten zijn bestemd voor professionele 
vakmensen in bouw en industrie. Tieman 
Trading levert alle producten uit eigen 
voorraad en uitsluitend aan de ijzerwaren- en 
gereedschappenvakhandel in Nederland en België. 

Hans Tieman, algemeen directeur bij Tieman: 
“Ons motto is: voor snel en helder zakendoen! We 
hebben enige jaren geleden besloten om ons bedrijf 
te herstructureren en ons meer te richten op het 
creëren van eigen A-merken. Daarmee bieden we 
onze klanten meer toegevoegde waarde en zijn we 
zelf minder afhankelijk van agentschappen voor 
buitenlandse partners. 

Door de economische crisis was Tieman tevens op 
zoek naar een mogelijkheid om te besparen op de 
ICT-infrastructuur. Dankzij de samenwerking met 
SAP specialist itelligence ontdekte Tieman SAP 
Business ByDesign. “Voorheen hadden we een ERP 
pakket dat was samengesteld door Centric. Het 
werd gepresenteerd als geïntegreerd, maar in de 
praktijk viel dat nogal tegen. We moesten diverse 
losse software toevoegen om al onze processen 
af te dekken. Voor wijzigingen en updates waren 
we afhankelijk van consultants en we waren een 
kapitaal kwijt aan licentiekosten.”

 

Managementsamenvatting  

Bedrijfsdoelstellingen

Oplossing

Transformatie

Voordelen

Toekomstplannen

SAP Customer Success Story | Groothandel | Tieman Trading 

“Met SAP Business ByDesign en de door itelligence ontwikkelde oplossing 
Cloud4Trade kunnen we een echt geïntegreerde ERP oplossing 
implementeren die volledig in de cloud werkt. We willen daarom veel in 
deze oplossing investeren, zodat we nu al zijn voorbereid op alle 
toekomstige ontwikkelingen.”
Hans Tieman, algemeen directeur, Tieman Trading
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‘Integreren en online brengen’

Tieman Trading wilde op basis van de ervaringen 
uit het verleden graag alle bedrijfsprocessen 
integreren en online brengen. Het koos daarom 
voor SAP Business ByDesign. Dit pakket bestaat 
uit vooringerichte processen voor groothandels 
en een specifieke projectaanpak. SAP Business 
ByDesign ondersteunt alle financiële, commerciële 
en logistieke processen en heeft een brede 
standaardfunctionaliteit. Hans Tieman, algemeen 
directeur: “We zijn nog niet helemaal klaar met 
het stroomlijnen van onze processen met deze 
volledige cloud ERP oplossing. Maar we zijn 
wel al volledig overgestapt naar SAP Business 
ByDesign. We zijn er namelijk van overtuigd dat we 
hiermee meteen al onze financiële, logistieke en 
inkoopprocessen kunnen verbeteren.”

Hij vervolgt: “Voorheen gebruikten we zo’n zeven 
jaar een ERP oplossing van Centric die draaide op 
eigen servers. We moesten dus zelf hardware en 
software aanschaffen, beheren en updaten. Alleen 
al aan licenties waren maandelijkse lasten hoger 
dan het huidige SAP-abonnement. Tel daarbij op de 
kosten voor systeembeheer en externe consultancy 
en je begrijpt dat we hier flink op konden besparen. 
En dat hebben we ook gedaan!”
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‘Alles online, van primaire processen tot 
Office’
Tieman Trading gebruikt SAP Business ByDesign 
volledig in de cloud en kan dus vanaf iedere locatie 
en met ieder gewenst apparaat data invoeren en 
raadplegen: “Omdat onze historische gegevens 
niet eenvoudig te importeren zijn, hebben we 
besloten om met een schone lei te beginnen. Dat 
betekent dus dat we nu in een overgangsperiode 
zitten en nog zoeken naar het juiste evenwicht. 
Dat is even wennen. Maar het betekent wel dat 
onze organisatie nu al data opbouwt op een 
gestructureerde wijze en dat we nu de best 
practices kunnen gebruiken die SAP met haar 
jarenlange ervaring heeft opgebouwd voor onze 
branche.”

Tieman heeft er ook meteen voor gekozen om 
Microsoft Office online te gebruiken. “Online werken 
maakt het samenwerken met partners, werken in 
de cloud en ketenintegratie eenvoudiger en legt het 
risico van storingen volledig bij externe partners, 
die gespecialiseerd zijn in het updaten, beveiligen 
en storingsvrij houden van hun eigen software. 
Door die keuze hebben wij geen IT-beheerders 
nodig voor updates & upgrades. 

1 integrale oplossing Grip op groei en krimp Cloud 
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Grote schoonmaakoperatie, minder 
licentie- en beheerkosten
Tieman vervolgt: “Wij zijn een organisatie in 
verandering en kennen nog niet alle uitgebreide 
functionaliteit die SAP heeft. SAP Business 
ByDesign is echt een prachtige oplossing die 
rekening houdt met ieder detail. SAP kent 
natuurlijk wel strakke processen en geeft beperkte 
mogelijkheden om maatwerk door te voeren. Maar 
we hebben onze processen op bepaalde punten 
graag aangepast aan de standaarden binnen de 
oplossing. Gelukkig helpt een SAP partner als 
itelligence ons om uit de vele opties de juiste te 
kiezen.”
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Vruchten plukken van
SAP BusinessByDesign 
Het werken met een geïntegreerd systeem is een flinke 
overgang. Tieman: “Business ByDesign heeft grote 
consequenties voor onze organisatie en de bestaande 
processen, dus we hebben nog niet alle vruchten kunnen 
plukken die de gestroomlijnde processen opleveren. De 
mannen van itelligence werken, samen met ons, keihard om 
de oplossing naar onze wensen te configureren. We geloven 
in de lange termijnplannen van SAP. Daarom vinden we het 
de moeite waard om zelf ook veel tijd te investeren in SAP 
Business ByDesign.”

“We verwachten dat onze administratie altijd actueel is 
en onze historische data straks een schat aan analytische 
data vormen. Met SAP en itelligence kunnen we de 
komende jaren onze bedrijfsprocessen verder stroomlijnen 
op een betrouwbaar fundament. Ik ben zeer tevreden over 
de manier waarop itelligence dit project tot nu toe heeft 
aangepakt.”
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