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Technologie
Thema: Trends in technologie

Consolidatie van ERP-leveranciers, meer aandacht voor branchespecifieke oplossingen en het

MKB. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen in de ERP-foodmarkt. Capgemini voerde voor de zesde

keer het ERP-foodonderzoek uit, waarin leveranciers, systemen en functionaliteiten worden verge-

leken. Conclusie: er blijft iets te kiezen voor foodbedrijven die een (nieuw) ERP-systeem zoeken.

In het MKB zijn nog veel bedrijven op
zoek naar hun eerste echte ERP-systeem.
Grotere bedrijven hebben al implementa-
ties achter de rug maar ook daar blijft er
aandacht voor ERP. Nieuwe versies, opti-
malisaties en herimplementaties vragen
aandacht, mede als gevolg van verande-
ringen in organisatiestructuren, wet- en
regelgeving en samenwerkingsverban-
den. Voor grote en kleine bedrijven geldt
dat ERP-systemen de ruggegraat van de
informatievoorziening vormen.

Trends
Capgemini signaleert als belangrijkste
trends:
– Meer registratie van gegevens over

voedselkwaliteit en traceerbaarheid.
– Meer samenwerking in de keten en

daardoor aandacht voor Vendor Ma-
naged Inventory (logistieke samen-
werking tussen afnemer en leveran-
cier), labeling/RFID en datasynchroni-
satie.

– Toegenomen aandacht voor recep-
tuurbeheer en productontwikkeling.

– Wijzigingen in organisatiestructuren
(productieverplaatsing, scheiding
productie- en verkooporganisatie,
bedrijfsfusie).

Het succesvol volgen van deze ontwikke-
lingen staat of valt bij een goede onder-
steuning door informatiesystemen. Het

ERP-systeem vormt hiervan vaak de ba-
sis.

Branchespecifiek
Werd de ERP-markt een aantal jaren ge-
leden beheerst door economische terug-
slag, nu zijn vooral overnames, investe-
ringen en samenwerkingsverbanden te
zien. De afgelopen jaren heeft een grote
consolidatie van ERP-leveranciers plaats-
gevonden die nog altijd niet is afgerond.
Samenvoeging van functionaliteiten en
toegenomen bedrijfszekerheid zijn de
voordelen hiervan voor fabrikanten. De
consolidatie brengt ook onzekerheid met
zich mee over de continuïteit van geïm-
plementeerde ERP-systemen.
Tegenwoordig bieden steeds meer lever-
anciers branchespecifieke oplossingen
aan, ontwikkeld door de leveranciers zelf
of hun partners.
Tot een aantal jaren geleden bestond een
duidelijke scheiding tussen leveranciers
van ERP-pakketten en leveranciers van
aanvullende modules als APS, CRM en
WMS. Dat is niet meer zo. Voorgegaan
door spelers als SAP en Oracle hebben
ERP-leveranciers een uitgebreide pro-
ductportfolio opgebouwd. Hoewel som-
mige modules concurreren met de lei-
dende oplossingen van specialistische
leveranciers, blijkt uit het onderzoek dat
veel leveranciers hun aanvullende modu-

les nog bij geen of een beperkt aantal
klanten hebben geïmplementeerd. 

Middensegment
In het verleden waren ERP-leveranciers
vooral gericht op grote bedrijven en min-
der op het MKB (zie tabel). Tegenwoor-
dig richten bijna alle leveranciers zich
(ook) op bedrijven met 20 tot 150 gebrui-
kers. Leveranciers die van oorsprong voor

ERP-markt blijft in beweging

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP-
systeem is een geïntegreerd standaard softwarepakket dat
administratieve ondersteuning biedt voor een groot deel van
de primaire en ondersteunende processen binnen een orga-
nisatie. Een ERP-systeem wordt vooral gebruikt om de infor-
matiestromen van afdelingen zoals financiën, verkoop, in-
koop, planning en productie aan elkaar te koppelen. Afhan-
kelijk van het ERP-pakket worden ook andere functionele
gebieden ondersteund, zoals kwaliteit-, onderhoud- en per-
soneelmanagement. Voordelen van een ERP-systeem zijn het

eenmalig vastleggen van informatie, de consistentie van
data en de goede toegankelijkheid ervan. De geïntegreerde
aanpak zorgt voor een hogere efficiency van het administra-
tieve proces en reduceert het aantal fouten. Bovendien kan
de informatie snel in de vorm van rapporten worden gele-
verd. Afhankelijk van de leverancier worden aanvullende
modules meegeleverd om ondersteuning te bieden aan com-
plexere processen (zoals bijvoorbeeld APS: advanced plan-
ning and scheduling, CRM: customer relationship manage-
ment, WMS: warehouse management system).

Wat is ERP?

Grote en kleine bedrijven die een (nieuw) ERP-systeem
zoeken hebben wat te kiezen, is de uitkomst van het
onderzoek van Capgemini.
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grote klanten werkten, hebben hun pak-
ketten, verkoop- en implementatiekana-
len aangepast om het middensegment
beter te bedienen. Ook de leveranciers
van pakketten voor bedrijven met minder
dan 20 gebruikers proberen een graantje
aan de onderkant van het grote midden-
segment mee te pikken. Voor bedrijven
met beperkte ERP-wensen kunnen ook
deze partijen een aantrekkelijke partner
vormen.

Koplopers, volgers en nichespelers
Voor de beoordeling van de positie van
ERP-foodpakketten is gekeken naar de
volgende criteria: (de groei in) het aantal
implementaties in de food in Nederland,
de grootste concurrenten zoals gezien
door de ERP-leveranciers zelf, en de erva-
ringen van Capgemini-consultants in
selectietrajecten. Uit het onderzoek ko-
men een aantal leiders, een behoorlijk
aantal volgers en nichespelers, en ten-
slotte de achterblijvers en afvallers naar
voren.
De leider voor grotere bedrijven is duide-
lijk SAP. SAP is, net als in 2003, ondanks
de inspanningen en consolidatieslagen
bij concurrenten nog altijd de leidende
speler voor grotere food-bedrijven. Ook
JDE Enterprise One, inmiddels overgeno-
men door Oracle, heeft haar positie in dit
segment verder verstevigd. Intentia, in
2003 nog benoemd als een leidende spe-
ler, heeft het aantal implementaties niet

ver kunnen uitbreiden maar wordt nog
wel gezien als een belangrijke concur-
rent. MFG/Pro, in 2000 nog leider in deze
markt, heeft de neergaande trend uit
2003 niet kunnen keren. Tenslotte zijn de
pakketten van iBaan, GEAC System 21 en
eBPCS verdwenen.
Voor de middelgrote en kleinere bedrij-
ven zijn er veel aanbieders. Wat opvalt is
de opkomst van Microsoft Dynamics
NAV. Microsoft is een partij met veel in-
vesteringsmogelijkheden en werkt met
partners die zelf hun branchespecifieke
add-ons ontwikkelen. Vooral Schouw
Informatisering heeft de afgelopen jaren
veel implementaties tot stand gebracht.
Van de pakketten voor kleine en middel-
grote bedrijven laten Exact, CSB, Fobis en
Vers 3000 een groot aantal food-imple-
mentaties in Nederland zien.

Verschil in functionaliteit
Uit het onderzoek blijkt dat er nog altijd
behoorlijke verschillen in de geboden
functionaliteiten bestaan, vooral bij pak-
ketten voor het MKB. Er zijn functionali-
teitverschillen in de breedte en in de
diepte. In de breedte bieden sommige
pakketten geen of beperkte ondersteu-
ning voor bepaalde processen, bijvoor-
beeld planning of kwaliteitmanagement.
In de diepte bestaan verschillen in het
leveren van specifieke functionaliteiten,
bijvoorbeeld het gebruik van shelf life
van batches in materiaalbehoeftebereke-

ningen.
Een functionaliteitanalyse geeft een goed
beeld van de geschiktheid van pakketten
voor een bepaald foodbedrijf. Daarnaast
is in een selectietraject het uitvoeren van
productdemonstraties volgens vooraf uit-
gedachte scripts zinvol. Vaak dan pas
worden de voor een specifieke bedrijfssi-
tuatie zwakke plekken van een pakket
duidelijk. Deze inspanning betaalt zich
snel terug: het gaat bij ERP tenslotte om
een stevige ruggegraat voor de informa-
tievoorziening.

Armijn Beek en Roel Delnooz
Ing. A.T.K. Beek MSc, ir. R.H.C  Delnooz MTD, Adviseurs

Supply Chain Management, Capgemini, 030-6898845,

armijn.beek@capgemini.com.

ERP-pakketten voor Food 2006
In het rapport ‘ERP-
pakketten voor Food
2006 – de stand van
zaken’ worden de
recente ontwikkelin-
gen in de ERP-markt
voor de voedingsmid-
delenindustrie
geschetst. Het rapport
is voor bedrijven uit de
branche kosteloos te
bestellen bij Capgemini (030-6898845).

Aandeel klantimplementaties per klantgrootte per ERP-pakket.
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Tot 20 gebruikers 60% 15% 5% 30% 39% 25% 75% 0% 0% 0% 10% 35% 5% 30% 1% 5% 6% 100% 90%
20 tot 50 gebruikers 30% 40% 10% 65% 31% 60% 20% 100% 10% 40% 20% 50% 70% 50% 3% 11% 23% 0% 8%
50 tot 150 gebruikers 10% 30% 50% 5% 20% 10% 5% 0% 50% 30% 30% 15% 15% 15% 5% 57% 30% 0% 2%
150 tot 250 gebruikers 0% 15% 25% 0% 6% 5% 0% 0% 20% 30% 20% 0% 10% 3% 10% 15% 20% 0% 0%
250 tot 500 gebruikers 0% 0% 10% 0% 8% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 2% 20% 7% 14% 0% 0%
>500 gebruikers 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 61% 5% 7% 0% 0%

70% of meer van implementaties bij klanten met minder dan 50 gebruikers
70% of meer van implementaties bij klanten met meer dan 50 gebruikers

Ambitie van leverancier voor meer/minder implementaties in bepaald segment 

Aanzienlijk deel van implementaties in beide segmenten


