
VanBerlo: gestructureerd groeien met 
SAP Business ByDesign

VanBerlo is een creatieve en strategische partner voor een grote variëteit aan 
(inter)nationale opdrachtgevers. Het bedrijf groeit snel en wil die groei in goede 
banen leiden met een gestructureerde - online - ERP oplossing die het samen met 
SAP partner itelligence heeft geconfigureerd op basis van de SAP Business 
ByDesign oplossing Cloud4Services.
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BEREIKTE VOORDELEN

Managementsamenvatting

Betere en actuelere 
projectbeheersing

Geïntegreerde oplossing

Toekomstbestendige 
creatieve organisatie

BUSINESS TRANSFORMATION
Belangrijkste doelstellingen:
 • Gestructureerd en efficiënt groeien 
 • Stroomlijnen en structureren projectadministratie 
 • Alle bedrijfsprocessen vangen in een integrale oplossing
 • Controle op onkosten en uren
 • Projectbeheersing 
 • Inzicht en stuurinformatie

Oplossing:
 • SAP Business ByDesign met Cloud4Services

Grootste voordelen:
 • Minder tijd nodig voor maandafsluiting en projectadministratie (nu nog 
twee weken)

 • Real time projectmanagement als benodigde uren en materialen correct 
zijn ingevoerd

 • Altijd actuele stuurinformatie beschikbaar
 • Gestructureerde groei, zodat iedere projectleider / teamleider grip houdt 
op alle bedrijfsprocessen

 • Projectmanagement met de nieuwste technologie om werken in de cloud 
met ieder gewenst apparaat en op elk tijdstip mogelijk te maken

 • Goedkoper en flexibeler dan traditionele ERP oplossing

Bedrijf of organisatie
VanBerlo

Hoofdkantoor of locatie
Eindhoven, Nederland

Branche
Technologie/Zakelijke 
dienstverlening

Producten en diensten
Product development,  
Brand development, 
communication design, User 
Experience, User Insights

Medewerkers 
80 (2014)

Omzet of begroting 
8 miljoen euro (2014)

Website 
www.vanberlo.nl

Implementatiepartner 
itelligence

“Samen met itelligence maken we in collegiaal overleg een 
gebruiksvriendelijke - online - oplossing voor projectmanagement die 
voor onze branche nog niet bestaat. SAP Business ByDesign, met de 
specifieke brancheoplossing Cloud4Services van Pinetree, vormt 
daarvoor de basis.” Pascal Snelders, Financieel Directeur, VanBerlo
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Gestructureerde, innovatieve groei  

VanBerlo is een creatieve en strategische partner 
voor een keur aan (inter)nationale opdrachtgevers. 
Van gevestigde namen tot gedreven start-ups. 
Samen met de opdrachtgevers lost het uitdagende 
problemen op om betrouwbare bruggen te bouwen 
tussen de vragen en wensen van eindgebruikers. 
Het bedrijf combineert de meest duurzame (uit)
vindingen om de mogelijkheden van (nieuwe) 
technologie en business om deze te verbinden 
met elkaar en (eind)producten te ontwikkelen die 
extreem gebruiksvriendelijk / succesvol zijn.

Pascal Snelders, Financieel Directeur: “Onze 
ontwerpers zijn zeer creatief in het vinden van 
nieuwe zakelijke kansen voor onze opdrachtgevers, 
maar we bouwen ook verder op bestaande slimme 
oplossingen om de visie en prestaties van onze 
opdrachtgevers verder aan te scherpen. We doen 
dat met hooggeschoolde, multidisciplinaire teams 
en sociaal gevoelige ontwerpprofessionals. We 
hebben decennia aan ervaring in het ontwikkelen 
en beheren van complexe creatieve producten, 
processen en diensten. Onze ontwerpers bedenken 
creatieve en technisch complete oplossingen. 
Altijd met oog voor de balans tussen de wensen 
van eindgebruikers en de mogelijkheden om te 
innoveren, maar ook optimaal gebruik makend 
van de technologische vooruitgang die onze 
opdrachtgevers helpt om te groeien.
 

Managementsamenvatting  

Bedrijfsdoelstellingen

Oplossing

Transformatie
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Toekomstplannen
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“Het voordeel van SAP Business ByDesign en itelligence is dat ze een 
betrouwbare en volledige oplossing bieden en dat het daarnaast 
gerenommeerde partners zijn met veel ERP ervaring. We verwachten dat 
we de tijd die we nu zelf in deze oplossing investeren, zullen 
terugverdienen, ook in de verre toekomst.”
Pascal Snelders, Financieel Directeur, VanBerlo
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‘Grip op groei houden’

Het in Eindhoven en Delft gevestigde VanBerlo 
wil een online projectadministratie die meteen 
CRM, financiële administratie, projectbeheer en 
inkoopadministratie en rapportages integreert 
in één oplossing. itelligence adviseerde om dit 
te configureren op basis van Cloud4Services, 
een specifieke ERP-template voor reclame- en 
ontwerpbureaus op basis van SAP Business 
ByDesign. De template bestaat uit vooringerichte 
processen voor reclame- en ontwerpbureaus, 
gecombineerd met uitgebreide documentatie 
en specifieke projectaanpak. Het ondersteunt 
alle financiële, commerciële en logistieke 
processen van organisaties en biedt de brede 
standaardfunctionaliteit van SAP met door 
itelligence ontwikkelde best practices uit de 
reclame- en ontwerpsector.

Met SAP ERP wil VanBerlo vooral creatieve 
processen stroomlijnen en structureren. Een 
andere eis is dat er geen grote hardware-
investeringen nodig zijn en dat het bedrijf geen 
dure IT-beheerders nodig heeft. Dit kan met SAP 
Business ByDesign, dat volledig draait in de cloud, 
en daardoor als softwaredienst (SAAS) beschikbaar 
is vanaf iedere locatie en met ieder gewenst 
apparaat.

Pascal Snelders, Financieel Directeur: “We willen 
met SAP eenvoudig doorgroeien. In Nederland en, 
indien gewenst, ook daarbuiten. Zo kunnen we altijd 
inspelen op de vraag van opdrachtgevers. Vooral de 
laatste jaren zijn we sterk gegroeid - van 40 naar 
80 medewerkers - en die groei moeten we in een 
bepaalde structuur gieten om er grip op te houden. 
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1 Project- en financiële 
administratie

1
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Projectadministratie voor creatieven

Voor de medewerkers bij VanBerlo is het werken 
met een geïntegreerd systeem een flinke 
overgang. Snelders: “Het werken met een volledig 
ERP systeem zoals Cloud4Services heeft grote 
consequenties voor een creatieve organisatie als de 
onze en de bestaande processen.”

Snelders vervolgt: “Wij kennen nauwelijks 
hiërarchie binnen onze organisatie, omdat ook 
jonge ontwerpers vaak met frisse ideeën zeer 
goede oplossingen kunnen bedenken. Dat betekent 
dat er zeer veel projectleiders zijn. SAP kent 
daarentegen een strak autorisatieproces en geeft 

niet zomaar iedereen binnen een organisaties 
de mogelijkheid om projectaanpassingen door 
te voeren. Wij hebben bovendien zeer diverse 
projecten en vele teamleiders. Dit betekent dat we 
SAP Business ByDesign moeten configureren op 
onze specifieke organisatie-eisen.”

“Gelukkig hebben we gekozen voor een SAP 
specialist als itelligence, die zich heeft opgesteld als 
zeer betrokken partner en ons helpt om uit de vele 
mogelijke opties die SAP biedt de juiste te kiezen.”

1 oplossing voor alle projecten Groei van 40 naar 80 
medewerkers 

1 gestructureerde werkwijze 

GROOTSTE VOORDELEN   
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Projecten en kosten controleren

“Wij kozen voor SAP omdat we geloven in de lange 
termijnplannen van SAP. Het is ons dagelijks werk 
om een herkenbare, gebruiksvriendelijke look 
& feel voor gebruikersschermen te ontwerpen 
en we zien kansen om de opgedane kennis op 
termijn te vermarkten bij huidige en toekomstige 
opdrachtgevers. Daarom investeren we zelf ook 
veel tijd aan het opdoen van kennis over SAP.”

itelligence en VanBerlo werken nauw samen. 
“Het werken met SAP vereist aanpassing van de 
bestaande werkwijzen, maar je ziet de voordelen 
pas nadat er voldoende data is ingevoerd en de 
eerste resultaten uit de praktijk naar boven zijn 
gekomen”, constateert Snelders nuchter. We 
moesten vanuit allerlei losse Excel-bestanden en 
losse (project)administratiesoftware gegevens 
samenvoegen en analyseren. Dat proces 
verwachten we met dagen tot zelfs wel weken te 
kunnen verkorten en op het juiste moment bij de 
juiste werknemers beschikbaar te hebben.” 

Het is met SAP mogelijk om alle data direct te 
verwerken in de projectadministratie, zodat deze 
gegevens altijd actueel zijn en VanBerlo grip 
houdt op de vele projecten die tegelijkertijd lopen. 
“Omdat we materialen en uren direct registreren, 
hebben we real time inzicht in de kosten, zodat 
projectleiders direct kunnen bijsturen bij verwachte 
overschrijdingen. En dat heeft een positieve 
bijdrage aan het uiteindelijke resultaat”, constateert 
Snelders tevreden.
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SAP Business ByDesign 
strategisch vermarkten

Omdat VanBerlo en itelligence nog volop werken om 
alle projectoverzichten en organisatiewijzigingen in 
gebruiksvriendelijke schermen en rapportages te 
presenteren, realiseren beide partners zich dat ze als 
voorloper ook profiteren van de opgedane kennis. 
Snelders: “Omdat wij zelf actief zijn in het ontwerpen 
van gebruiksvriendelijke interfaces en apps, kunnen we 
onze ervaring met de ongekende mogelijkheden van SAP 
Business ByDesign vermarkten.”

Eigenlijk is er in onze branche nog geen projectoplossing 
die zo veelomvattend is, dus we moeten nu nog (deels) 
zelf het wiel uitvinden. We hopen dan ook dat we met deze 
ervaringen software-ontwikkelaars zover kunnen krijgen om 
ons in te schakelen in het user friendly maken van software 
. Wij kunnen techneuten helpen om eindgebruikers op hun 
wenken te bedienen.
 
Met een gerenommeerde leverancier als SAP en een 
partner als itelligence weten we zeker dat we de komende 
jaren verder bouwen op een betrouwbaar fundament. 
De tijd die we nu investeren in SAP levert ons grip op 
de bestaande processen en kansen om deze beter te 
structureren dan voorheen. Ik verwacht ook dat de 
toekomstige innovatie van SAP, op basis van best practices 
in onze branche, bijdragen aan een grote potentiële markt 
waar we zelf van profiteren. Ik ben dus dik tevreden over dit 
project”, besluit Snelders.
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dit document worden genoemd, alsook de respectieve logo’s, zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken van SAP AG in Duitsland en andere landen. 
Business Objects en het logo van Business Objects, BusinessObjects, Crystal 
Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius en andere producten en 
diensten van Business Objects die in dit document worden genoemd, alsook de 
respectieve logo’s, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van 
Business Objects Software Ltd. Business Objects is een onderneming van SAP. 
Sybase en Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere en andere 
producten en diensten van Sybase die in dit document worden genoemd, alsook 
de respectieve logo’s, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van 
Sybase, Inc. Sybase is een onderneming van SAP.

Alle andere genoemde namen van producten en diensten zijn handelsmerken van 
de desbetreffende ondernemingen. De informatie in dit document is uitsluitend 
bedoeld ter informatie. Productspecificaties kunnen per land verschillen. Dit 
materiaal kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het wordt uitsluitend ter 
informatie geleverd door SAP AG en de aan haar gelieerde ondernemingen (“SAP 
Group”), zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder 
garantie van enige aard, en SAP Group is niet aansprakelijk voor fouten of omissies 
met betrekking tot het materiaal. De enige garanties voor producten en diensten 
van SAP Group zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij 
dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets in 
deze publicatie mag worden opgevat als een aanvullende garantie.


