
Flexibel output- en documentmanagement, over de hele wereld

Flexibiliteit  
De oplossing bood de 
vereiste flexibiliteit voor 
een - per document en  
per vestiging - gefaseerde 
uitrol. Wijzigingen door- 
voeren gaat nu 10 keer 
sneller.

Autonomie 
Met de GMC Inspire- 
software kan GEA zelf  
documenttemplates  
aanpassen. Programmeer-
werk door hun ERP- 
leverancier is niet meer 
nodig.

Continuïteit 
De output- en document-
management-oplossing  
kan eenvoudig aan een 
toekomstig ander ERP- 
systeem gekoppeld 
worden. 
 
Lagere beheerskosten 
Kortere doorlooptijden en 
60% minder benodigde 
templates leiden tot fors 
verlaagde ontwikkelings- 
en beheerskosten.

Resultaten
Doelstelling 
Om in te spelen op veranderingen in 
de bedrijfsomgeving wilde GEA 
meer flexibiliteit bij de aansturing van 
documentstromen vanuit hun ERP-
systeem naar wereldwijd verspreide 
output-systemen en gecentraliseerd 
documentmanagement.

Uitdagingen 

• Aanpassen aan een nieuwe  
 bedrijfsstructuur
• Overstap van templates naar  
 workflows
• Aansluiten op de nieuwe versie van  
 MS Dynamics AX
• Standaardiseren dataoverdracht uit  
 ERP naar outputmanagement
• Robuust documentmanagement  
 waarborgen

Canon’s oplossing  
De centrale IT-afdeling kan nu alle 
output naar ruim 400 printers in  
circa 30 landen flexibel en snel zelf 
beheren met geïntegreerde  
PRISMAsatellite-workflowsoftware, 
GMC Inspire Customer Communica-
tion Managementsoftware en  
Therefore-documentmanagement-
software.  
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Als een van de grootste toeleveranciers van de 
voedingsindustrie en verschillende andere 
sectoren, levert en onderhoudt GEA over de 
hele wereld state-of-the-art procestechnologie, 
componenten en ondersteunende diensten. 
Wereldwijd werken er ruim 17.500 mensen bij 
het beursgenoteerde bedrijf. Als marktleider op 
de terreinen waarop het bedrijf actief is, streeft 
GEA ernaar de eerste keuze te zijn en te 
blijven. De diversiteit, complexiteit en  
schaalgrootte van de activiteiten leiden tot een 
forse stroom documenten. Van bestellingen, 
orderbevestigingen en pakbonnen tot facturen 
en handleidingen, allemaal in lokale versies. 
Consultant Business Applications Services  
Gerrit Zwartjes van GEA: “Flexibiliteit om aan 
te kunnen passen, dat is wat wij zochten en 
vonden met Canon.”   

Dit systeem werkt 
zo geruisloos dat wij 
er nauwelijks om- 
kijken naar hebben.  
Bij wijzigingen, zoals 
het toevoegen van 
een nieuw bedrijf, 
moet je gewoon 
weer even kijken 
hoe dat ook alweer 
moet.

De klant
Om dicht op de markten te  
opereren waar het bedrijf actief is, 
bracht GEA in 2015 alle verkoop- 
en serviceactiviteiten samen in één 
organisatie per land, resulterend 
in 45 landenorganisaties die ieder 
de volledige range GEA-producten 
en -diensten bieden. Het brede 
aanbod is ondergebracht in twee 
business areas: Equipment en 
Solutions. Deze stroomlijning leidt 
tot snellere innovatie en kortere 
doorlooptijd voor marktintroduc-
ties. GEA levert procestechnologie 
en ondersteunende diensten aan 
de voedingsindustrie, de  
transportsector, chemie,  
farmaceutische industrie en meer. 
De IT-afdeling in Nederland in  
Den Bosch maakt deel uit van het 
GEA Shared Services Center IT.

De aanleiding  
Gerrit Zwartjes: “De afgelopen 
jaren viel een groot aantal  
veranderingen samen. Wij waren al 
bezig met de overstap op de 
nieuwste versie van GMC Inspire, 
maar daar kwam de organisatie- 
wijziging naar integrale  
landenorganisaties en de twee 
business areas bij. De nieuwe 
GEA-huisstijl moest dus in alle 
documenten doorgevoerd worden. 
Dit maakte de noodzaak van een 
flexibeler en sneller output- 
managementsysteem alleen maar 
duidelijker. Daarnaast migreerden 
wij in 2014 naar Axapta 2012, de 
nieuwe versie van ons Microsoft 
Dynamics ERP dat in ons data- 
center in Duitsland werd geplaatst. 
Aangezien alle output over de hele 
wereld uit dit ERP-systeem komt, 
moest het outputmanagement- 
systeem mee-migreren naar de 
nieuwe standaard.”

De uitgangssituatie  
Team manager Business Applications 
Stephan Kouwenberg vertelt: “Wij 
wilden minder afhankelijk zijn van een 
programmeur voor het ERP-systeem. 
In de oude situatie werkten wij met 
templates op de apparatuur die door 
aansturing vanuit de AX-module,  
zoals facturatie of bestelling,  
geselecteerd werden. Bij elke  
wijziging in de content van een  
document moest dan een program-
meur van de ERP-leverancier de  
aansturing in de verschillende appli-
caties programmeren. Dit was niet 
alleen kostbaar, maar kostte ook veel 
tijd. Met zo’n 45 à 50 bedrijven die  
ieder hun bedrijfsgegevens in de 
eigen taal hebben, van Engels en 
Spaans tot Chinees of Russisch,  
hadden wij honderden templates voor 
facturen, bestellingen, pakbonnen, 
vrachtbrieven, technische documen-
tatie enzovoorts.”   



De uitdaging 
De uitdaging was om met de  
output- en documentmanagement- 
oplossing flexibel aan te sluiten op 
sterke veranderingen, waaronder de 
uitrol van het nieuwe ERP-systeem 
in 27 landen. Met de totale oplossing 
moet de centrale IT vanuit Den Bosch 
de output naar 400 printsystemen 
verspreid over alle continenten een-
voudig kunnen monitoren, aansturen 
en wijzigen. Dit betreft zowel  
apparatuur van andere merken als van 
Canon. De uitdaging was het pro-
grammeren in de ERP-applicaties tot 
een minimum te beperken en om via 
de uitvoerdata, vanuit PRISMAsatellite 

de juiste workflows aan te sturen die 
zorgen voor de opmaak en  
distributie van documenten naar 
print-, mail- en faxsystemen en voor 
de opslag van de documenten in 
Therefore.  

De aanpak   
Gerrit Zwartjes: “Wij wilden naar één 
workflow per documenttype met  
gestandaardiseerde uitvoer van de 
data uit het ERP-systeem naar de  
output- en documentmanage-
ment-omgeving. Canon heeft de 
ondersteuning hiervoor echt goed 
opgepakt. Eerst werd onze situatie 
geanalyseerd en daarop is een  
voorstel voor de complete oplossing 
ontwikkeld. Een consultant heeft hier 
toen als proof-of-concept een work-
flow voor verkoopfacturen met alle  
variaties daarin ontwikkeld. 

 
 

Voor een huisstijl- 
aanpassing hadden 
wij eerder externe 
ERP-programmeurs 
nodig, terwijl wij nu 
simpelweg zelf een 
logo in de output-
management- 
oplossing plaatsen.

De workflow omvatte onder andere 
het kopiëren van de juiste gegevens, 
selecteren van de juiste printer, de 
juiste papierlade, wel of geen logo en 
nog enkele processtappen.  
Hier hebben we uitgebreid de eerste 
procesgang voor uitgewerkt. Toen dit 
goed werkte, hebben wij nog zes  
nieuwe workflows gebouwd  voor 
onder andere projectfacturen,  
pakbonnen, orderbevestigingen en 
inkoopbestellingen.”

De oplossing
De nieuwe oplossing bestaat uit  
PRISMAsatellite software voor analyse 
van de data uit de ERP-omgeving, 
GMC Inspire voor de layout en  
productie van documenten en de  
distributie naar Therefore voor  
archivering en outputsystemen zoals 
printers, mail en fax. Daarnaast heeft 
Canon projectmanagement en  
consultancy geleverd om tot een 
solide functionerende oplossing te 
komen. Stephan Kouwenberg:  
“In het totaal zitten er nu zo’n 5,8 
miljoen extern gerichte documenten 
in Therefore. Daar komen nog  
minstens net zoveel interne  
documenten bij plus financiële  
documentatie zoals nachtrapport- 
ages die gedraaid worden.” “Naast de 
praktische kant ervan, gebruiken wij 
Therefore ook om juridische redenen 
c.q. te kunnen voldoen aan wet- en 
regelgeving. We zien dat Therefore 
dagelijks wordt ingekeken, meestal 
door controllers voor financiële  
documenten”, aldus Gerrit Zwartjes.

Implementatie en  
proces GEA

Input vanuit Axapta

• Data uit diverse AX modules  
 (Facturen, bestellingen, order 
 bonnen, pakbonnen, pickinglists,   
 financiële rapportages, betalings- 
 adviezen (herinneringen)

Analyse door Prisma

• Screenen data
• Bepalen vervolgstappen
• Aansturing Workflows

Productie door 
GMC Inspire

• Opmaak
• Verrijking
• Genereren barcodes
• Document-generatie

Distributie door  
PRISMAsatellite

• Print
• Mail
• Fax
• Therefore

Opslag in Therefore

• Archivering
• Raadpleging



Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2 
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Meer informatie?

Op canon.nl/casestudies vindt u 
meer praktijkverhalen van onze 
klanten.

Kijk op 
canon.nl/kijkopklantcommunicatie 
of bel 073 681 58 15 voor een 
vrijblijvend gesprek voor de juiste 
oplossing voor uw organisatie.

Ondersteuning  
Voor het bouwen van de eerste  
workflow heeft een Canon-consultant 
op locatie bij GEA gewerkt.  
De verdere uitrol en de volledige 
software-implementatie is ook door 
Canon gedaan. Daarnaast  
verzorgde Canon een training op de 
GMC Inspire-software zodat IT  
Services zelf de aanpassingen kan 
uitvoeren met behulp van de  
Designer-modules. GEA maakte al 
gebruik van PRISMAsatellite waardoor 
hier geen verdere training voor nodig 
was. 

 

Samenwerking  
Stephan Kouwenberg: “Met de 
mensen van Canon hebben we 
gedurende het project een erg  
prettige en collegiale manier van 
samenwerken gehad. Ze stonden altijd 
open voor vragen en verzoeken en 
waren bereid om ons zoveel mogelijk 
kennis bij te brengen. Daardoor  
kunnen we nu vrijwel zelfstandig 
werken met het outputmanagement- 
en documentmanagementsysteem. 
En als we toch nog informatie of hulp 
nodig hebben dan worden wij daar 
snel mee geholpen door mensen die 
onze situatie kennen.” 

Met de mensen van 
Canon hebben we 
gedurende het 
project een erg 
prettige en collegiale 
manier van samen-
werken gehad.

Resultaten  
Het nieuwe output- en document- 
managementsysteem biedt onze  
organisatie de flexibiliteit om  
zelfstandig in te spelen op de  
dynamiek in de wereldwijde  
organisatie. Met gebruik van  
templates kostte het doorvoeren 
van wijzigingen, bijvoorbeeld een 
naamsverandering, gemiddeld 5 uur. 
Dit kan nu in een half uur gedaan 
worden. Van de 400 oorspronkelijke 
templates is nog maar 40% in gebruik, 
waardoor fors minder onderhoud en 
ontwikkeling nodig is. De nieuwe  
applicaties draaien vrijwel  
probleemloos. “Het systeem doet 
geruisloos wat het moet doen.  
Dus je hebt er verder geen omkijken 
meer na. Toen we een nieuw bedrijf in 
Therefore moesten aanmaken, ik dus 
echt even moest nakijken hoe dat ook 
alweer moest. We zijn dan ook echt 
heel tevreden!”, aldus Gerrit Zwartjes.  

Voordelen op een rij

• Flexibel bij migratie   
 of upgrade van   
 ERP-omgeving
• Autonomie in output-  
 en document- 
 management
• Bedrijfszekerheid én  
 schaalbaarheid
• Kortere doorloop- 
 tijden bij wijzigingen 
• Lagere kosten aan   
 onderhoud en    
 ontwikkeling
• Meer tijd voor andere  
 IT-zaken


