
Workrate: ‘itelligence steunt  
onze internationale groei met  
SAP Business ByDesign’
Workrate is al meer dan 10 jaar beveiligingsspecialist, met name voor 
datacenterbeveiliging. Het bedrijf speelt ad-hoc en op urenbasis in op 
klantbehoeften, dankzij een flexibel urenregistratiesysteem waarin het alle 
activiteiten per klant en per medewerker gedetailleerd registreert. itelligence 
regelde op basis van SAP Business ByDesign het systeem optimaal in.
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BEREIKTE VOORDELEN

Managementsamenvatting

TCO tot 40% lager

Geïntegreerd en flexibel

Toekomstbestendig 
groeien en krimpen

TRANSFORMATIE

Belangrijkste doelstellingen:
 • Groei in Europa ondersteunen
 • Integraal administratief systeem voor urenregistratie in  
SAP Business ByDesign 

 • Organisatie en systemen toekomstbestendig maken

Oplossing:
 • SAP Business ByDesign 

Grootste voordelen:
 • Snelle implementatie dankzij standaard instellingen en internationale 
ondersteuning SAP 

 • Geen extra hardware of systeembeheerders nodig
 • Gebruik van standaardsysteem vereenvoudigt upgrades
 • Gecontroleerd groeien, ook internationaal 
 • Werken in cloud met ieder gewenst apparaat en elk tijdstip
 • Flexibeler en geïntegreerder dan oude oplossing

Bedrijf of organisatie
Workrate

Hoofdkantoor of locatie
Amsterdam, Nederland

Branche
Security

Producten en diensten
(Datacenter)beveiliging

Medewerkers
600 (2016)

Omzet of begroting
10 miljoen (2016)

Website
www.workrate.nl

Implementatiepartner
itelligence

“Met itelligence hadden we meteen een klik. itelligence legde helder en 
duidelijk uit hoe we met SAP Business ByDesign onze internationale 
groeiambities in goede banen kunnen leiden.”
Stephan Rommelse, CFO, Workrate

-40%
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Datacenters in heel Europa beveiligen 
en marktleider blijven
Michiel Mijdam, projectleider namens  
itelligence: “Workrate heeft ambitieuze plannen 
om internationale vestigingen te openen in diverse 
Europese landen met belangrijke (internet)
datacenters. Om te beginnen in 2017 in Duitsland 
en vervolgens in Engeland, Ierland en Zwitserland.” 
Om in het buitenland snel vaste voet aan de grond 
te krijgen, zocht de Nederlandse marktleider in 
datacenterbeveiliging een flexibel facturatie- en 
administratiesysteem dat gemakkelijk te koppelen 
is aan een zelf ontwikkeld urenregistratiesysteem. 
Workrate vroeg SAP implementatiepartner 
itelligence om een oplossing te bouwen met  
SAP Business ByDesign.

Stephan Rommelse, Chief Financial Officer 
(CFO) bij Workrate: “Om onze snelle groei in 
Europa te ondersteunen en nieuwe vestigingen 
in het buitenland te integreren met het centrale 
administratiesysteem in Amsterdam, is SAP 
Business ByDesign een prima oplossing, omdat 
het webgebaseerd is. Onze medewerkers die 
datacenters beveiligen, kunnen daarmee online 
hun uren en veiligheidsincidenten registreren via 
een tablet of smartphone. Extra investeringen in 
hardware of beheerders hoeven we dus niet te 
doen. Dat regelt SAP allemaal voor ons.”

“SAP Business ByDesign is een geïntegreerde cloudoplossing, die zoveel 
mogelijk gebruik maakt van SAP standaarden, zodat we eenvoudig 
kunnen opschalen en toekomstbestendig zijn.”
Stephan Rommelse, CFO, Workrate

Managementsamenvatting 

Bedrijfsdoelstellingen

Oplossing

Transformatie

Voordelen

Toekomstplannen

SAP Customer Success Story | Zakelijke dienstverlening | Workrate



4

Standaard SAP voldoet aan  
internationale regels
Voor elke klant stelt Workrate klantspecifieke 
beveiligingsteams samen, die speciaal opgeleid zijn 
en 24/7 beschikbaar. Op basis van abonnementen 
en vaste contracten factureert Workrate vervolgens 
de afgesproken uren en diensten. “Maar ons nieuwe 
administratieve systeem is ook flexibel genoeg 
om ad-hoc incidenten bij klanten te registreren 
en de extra uren die we daaraan besteed hebben, 
maandelijks te factureren”, stelt Rommelse 
tevreden vast.

Rommelse legt uit hoe SAP Business ByDesign 
daarbij helpt: “Doordat de standaardopties in  
SAP Business ByDesign voldoen aan - 
internationale - boekhoudregels, is het maken 
van facturen op basis van onze zelf ontwikkelde 
urenregistratie een fluitje van een cent. Externe 
systemen zijn eenvoudig te koppelen aan SAP 
zodat onze bestaande investeringen in eigen 
software behouden blijven. Doordat we bewust 
hebben gekozen voor de SAP standaard, krijgen 
we bovendien snelle upgrades via SAP als wet- en 
regelgeving veranderen. Omdat SAP openstaat  
voor koppelingen met systemen van derden,  
is het flexibel genoeg om ook in te spelen op  
ad-hocsituaties.”

Managementsamenvatting 

Bedrijfsdoelstellingen

Oplossing
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Voordelen

Toekomstplannen
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Snel voldoen aan 
internationale regels
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Gemakkelijker groeien met  
SAP Business ByDesign
Workrate gebruikte voorheen Accountview voor 
de urenadministratie. Volgens Rommelse kan SAP 
Business ByDesign beter groei opvangen. “SAP 
helpt ons flexibeler in te spelen op onvoorspelbare 
ontwikkelingen. Accountview was onvoldoende 
voorbereid op de 20% die ons bedrijf jaarlijks 
groeit. Als we dan ook nog snel nieuwe vestigingen 
willen openen in het buitenland, hebben we een 
systeem nodig dat voorbereid is op internationale 
ontwikkelingen en waarmee we ook capaciteit 
van hardware en software snel kunnen opschalen. 
Omdat SAP zelf verantwoordelijk is voor de 
beschikbaarheid van hardware en software in de 
cloud, hebben we er geen omkijken naar.”

Alle 600 (vooral parttime) flexwerkers met de 
juiste autorisaties kunnen nu vanaf iedere werkplek 

GROOTSTE VOORDELEN 
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en met ieder gewenst apparaat data invoeren. 
Geautoriseerde medewerkers van de financiële 
administratie kunnen hiermee snel en flexibel 
rapportages en facturen opstellen. “Opgedeeld 
in 13 periodes van vier weken, conform de CAO-
bepalingen voor de sector waarin Workrate actief 
is.” Omdat SAP al met de standaardinstellingen 
naadloos aansluit op de werkprocessen van 
Workrate is Rommelse gecharmeerd van de 
oplossing. “Omdat we voor de datacenterbeveiliging 
vooral IT-studenten van de TU inschakelen, moet 
ons systeem flexibel zijn en tegelijkertijd via 
gebruikersvriendelijke schermen hun uren op 
gestructureerde wijze door de organisatie voeren. 
Nieuwe en tijdelijke medewerkers  zijn dan snel in  
te werken en wij weten altijd nauwkeurig hoeveel 
uren ze hebben gewerkt.”
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Tijdwinst, flexibiliteit en controle

Rommelse is erg enthousiast over de voordelen 
die het nieuwe systeem heeft gebracht: “Onze 
doelstelling is groeien, en daarvoor hebben we 
een flexibel systeem en organisatie nodig. SAP 
Business ByDesign en itelligence hebben een 
ERP systeem ontwikkeld dat precies aansluit 
op de wensen van een middelgrote organisatie 
als de onze. Wij hebben (nog) niet de omvang 
en omzet om een uitgebreid ERP systeem te 
installeren zoals bijvoorbeeld productiebedrijven 
hebben. De licentie- en implementatiekosten zijn 
vooraf inzichtelijk en duidelijk en itelligence heeft 
bovendien alles binnen het afgesproken budget 
geleverd. SAP stimuleert natuurlijke en strakke 
werkprocessen, maar geeft gelukkig ook genoeg 
flexibiliteit om te koppelen met zelf ontwikkelde 
software, zoals onze urenregistratieoplossing.”

We hebben er wel bewust voor gekozen om onze 
processen aan te passen aan de standaarden 
binnen SAP Business ByDesign, zodat we het 
systeem eenvoudig kunnen upgraden en updaten. 
itelligence heeft ons, als ervaren SAP partner, prima 
geadviseerd om het beste uit deze oplossing te 
halen. itelligence heeft contract- en projectbeheer, 
maar ook het inkoopsysteem in een geïntegreerd 
systeem gevat, zodat we meer controle hebben op 
onze standaardprocessen en op ad-hoc incidenten. 
We kunnen nu de facturen al aan het begin van 
het boekjaar tot op de cent nauwkeurig in kaart 
brengen en weten daardoor voor 80% van onze 
omzet hoe onze cashflow in  
een jaar gaat verlopen.”

SAP Customer Success Story | Zakelijke dienstverlening | Workrate

Managementsamenvatting 

Bedrijfsdoelstellingen

Oplossing

Transformatie

Voordelen

Toekomstplannen



7

Uitbreiden en groei 
met SAP Business 
ByDesign
Het geïntegreerde systeem bevalt goed. 
Workrate ziet de toekomst dan ook zonnig in 
dankzij SAP Business ByDesign. Rommelse: 
“We verwachten flinke groei in landen met grote 
datacenterknooppunten, zoals Duitsland, Engeland 
en Ierland. SAP geeft controle op werkprocessen. 
We weten precies welke medewerkers in welke 
datacenters mogen, welke veiligheidsincidenten er 
waren en wie er toen dienst had. Als er incidenten 
zijn, of roosterwijzigingen, kunnen we dit na het 
sluiten van de roosters direct en zonder vertraging 
in de financiële administratie opnemen en 
factureren.”

We gebruiken de inkoopmodule van SAP en 
willen daar meer mee doen zodat managers 
sneller inkooporders kunnen goedkeuren. We 
gaan binnenkort met itelligence om de tafel om 
onze rapportagewensen te bespreken. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat we nu gereed zijn om, 
ook internationaal, alle processen vanuit ons 
hoofdkantoor in Amsterdam te controleren. Ik 
verwacht dat het systeem zelfs over drie tot vier  
jaar nog voldoende capaciteit heeft om grip te 
houden op onze sterk gegroeide organisatie.”

SAP Customer Success Story | Workrate
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SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects
Explorer, StreamWork, SAP HANA en andere producten en diensten van SAP die in
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.
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