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ERP-systeem       
voor Exter
Functionaliteiten receptuurbeheer en kwaliteits
management bepalen pakketkeuze

Alle Microsoft acces-databases verbannen. 

Dat was een belangrijke doelstelling die 

ten grondslag lag aan de beslissing om 

over te gaan op een nieuw ERP-systeem. 

“Mensen, afdelingen, ieder hield een eigen 

bestandje bij. Dat moest verdwijnen. Eén 

systeem moest er komen, waarin alle infor-

matie is samengebracht.” Paolo Visintainer, 

controller bij Exter, vertelt over de nood-

zaak van een investering in het Zaanse 

bedrijf. ERP, enterprise resource planning, 

is een geïntegreerd softwarepakket dat 

informatiestromen van financiën, in- en 

verkoop, planning en productie en kwali-

teit aan elkaar koppelt.

Batchproces authentieke smaak
Exter produceert hartige smaakstoffen die 

worden verwerkt in voedingsmiddelenpro-

ducten. Het productieproces is een batch-

proces. De grondstoffen, zoals soja-, raap- 

Fabrikant van hartige aroma’s 
exter in Zaandam bevindt zich 
midden in de implementatie 
van een nieuw erP-systeem. 
Welke afwegingen maakte dit 
mkb-bedrijf bij de keuze en 
hoe verliep het selectieproces? 
ervaringen met een veelomvat-
tende operatie waarvoor menig 
bedrijf komt te staan.

zo claimt het bedrijf. Na malen en mengen 

van het verkregen poedervormige product 

zijn de aroma’s gereed voor verpakken en 

verzenden. 

Het productieproces van Exter is complex, 

juist doordat het batchgestuurd is, vertelt 

Visintainer. Per charge is de doorlooptijd 

gemiddeld drie dagen en meestal lopen er 

vijf tot zes planningen tegelijkertijd. Er zijn 

in totaal zo’n 200 recepturen en 15 tot 20 

verschillende producten per week. Het 

chargeproces vraagt goede werkinstructies 

en zonnebloemschroot, tarwegluten en 

mais, worden gekookt. Vervolgens wordt 

de verkregen vloeistof geconcentreerd via 

indampen tot een pasta. Het drogen 

gebeurt daarna in ovens, een processtap 

waarmee Exter zich onderscheidt van 

andere producenten en die resulteert in 

een nauwkeurige beheersing van kleur en 

smaak van de aroma’s. 

De smaakstoffen die worden gecreëerd 

zijn authentiek – de smaak van de produc-

ten die grootmoeder vroeger bereidde –  
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Paolo visintainer (exter, links) en ruud nieuweboer (goldfish) werken intensief samen in de testfase van het 

nieuwe erP-systeem.
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en planningsregels. Dat kan bij ERP door-

dat een koppeling is te maken met de 

receptuur en de route die het product door 

de fabriek aflegt. “Belangrijk”, onderstreept 

de controller. “Denk aan allergenen.”

Inventariseren en keuze maken
Het voortraject om te inventariseren welke 

ERP-pakketten en partners op de markt 

zijn, nam bij Exter ongeveer een jaar in 

beslag. Daarna volgde een fase van acht 

maanden waarin de selectie versmalde van 

tien naar vier kandidaten. Uiteindelijk wer-

den drie bedrijven uitgenodigd om hun 

pakket te demonstreren. De keuze viel op 

SAP van consultancypartner Goldfish.

Visintainer: “Onze klanten maken vaak 

gebruik van SAP. Voor een goede integratie 

en om zo te voldoen aan de eisen die zij 

stellen, hebben we voor SAP gekozen.” 

Daarna moest de selectie worden gemaakt 

voor een specifiek ERP-pakket. “Wij zijn 

toen uitgekomen op ‘Gold 4 Food’ van 

Goldfish”, memoreert Visintainer, “een 

foodspecifieke ERP-template voor het 

mkb.”

Gewenste standaard
In de ERP-template Gold 4 Food zijn bran-

chespecifieke functionaliteiten onderge-

bracht, waarvan uit ervaring is gebleken 

dat foodbedrijven er mee worstelen, ver-

duidelijkt Ruud Nieuweboer, supply chain 

consultant bij Goldfish. Dat is bijvoorbeeld 

de aansturing van een etiketteringslijn of 

de specificaties voor een ingrediëntende-

claratie. Standaard zit dat niet in SAP, maar 

is het een ‘add on’. De foodspecifieke tem-

plate brengt deze functionaliteit wel stan-

daard. “Dat was ook ons uitgangspunt bij 

de keuze: een pakket dat de gewenste 

functionaliteiten al standaard bezat en 

alleen maatwerk waar het echt niet anders 

kon”, vult Visintainer aan. 

Voor Exter was batchmanagement belang-

rijk: “De wijze en snelheid waarmee 

samenstellingen zijn terug te zoeken voor 

batchtracebility is nu afgestemd op de 

behoefte. Een druk op de knop en binnen 

enkele seconden zijn de gegevens beschik-

baar.”

Doorslag bij keuze
Receptuurbeheer en kwaliteitsmanagement 

waren dé functionaliteiten die de doorslag 

gaven bij de pakketkeuze. “Op die aspec-

ten onderscheiden wij ons. Zo zijn de 

smaak- en kleurbepaling voor ons kwali-

teitsproduct essentieel”, vertelt de control-

ler. Aanvankelijk dacht Exter nog een 

afzonderlijk receptuur- en specificatiesys-

teem naast het ERP-pakket te moeten 

installeren. Dat bleek niet nodig. 

“Voor een bedrijf als Exter, dat levert aan 

producenten, voldoet dit uitstekend. 

Receptuur en kwaliteit zijn goed aan 

elkaar gekoppeld.” 

Testen in volle gang
Half september is de testfase sinds twee 

weken in volle gang. Als projectleider 

maakt Visintainer zich twee dagen per 

week vrij om het nieuwe systeem te testen 

en ook vanuit contractpartner Goldfish is 

er twee dagen per week intensieve bege-

leiding. De 55 Exter-medewerkers zijn 

positief: “De mensen zien de noodzaak in 

om de oude, kleine databases los te laten. 

Duidelijk wordt dat het ERP-systeem werk 

uit handen neemt.”

Eind 2012 gaat het systeem ‘live’. Een vol-

gende fase zal zijn dat de Exter-fabriek in 

Thailand op het systeem komt. Verder is op 

termijn de integratie van logistieke functio-

naliteiten voorzien. 

‘Mensen zien de noodzaak in om de  
kleine oude databases los te laten’

Paolo visintainer voor de ovens in de productielocatie van exter in 

Zaandam: “het batchgestuurde proces vraagt goede werkinstruc-

ties en planningsregels. dat kan bij erP.” 

Gebruikersinterface

Bij SAP bevindt alle informatie zich in één bron, met bij Exter de nadruk op het visualiseren 
van de functionaliteiten binnen productie en kwaliteit. Om de gebruikersinterface te opti-
maliseren, werd bovendien NWBC (Netweaver Business Client) geïnstalleerd, dat het 
aanzicht op het computerscherm afstemt op de rol die de gebruiker heeft. 
Exter organiseerde het proces van implementatie via een stuurgroep, een projectgroep 
bestaande uit key users en werkgroepen voor de deelprocessen. De key users worden 
experts voor hun deelproces.
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