


 

Ook facturen worden automatisch geïmporteerd vanuit 

de ordermodule in ORDAS. Op die manier wordt de 

samenwerking tussen de verschillende afdelingen een stuk 

makkelijker gemaakt.

Toen Wijckmans in 2006 besliste dat haar oude ERP- en 

boekhoudpakket dringend aan vervanging toe waren, werd 

bewust gekozen voor Organi. “Heel belangrijk voor ons was 

dat ze hun eigen programmeurs in huis hadden,” aldus Bart 

Simons, “bovendien hadden zij een uitstekende reputatie.”

Het project ging van start na een analyse van vier dagen.

Organi stelde daarna een analysedossier op. Het project

werd verder opgevolgd door middel van projectmanagement.

 

Dergelijk krachtige software heeft even krachtige hardware

nodig om optimaal te werken. Daarom werden van bij 

de aanvang twee HP servers geplaatst: een HP ProLiant 

DL360 als centrale server en een HP ProLiant DL140 als 

communicatie- en terminalserver.

Kortom, bij Wijckmans nv kan er tegenwoordig nog sneller

en accurater samengewerkt worden. En dat is precies waar

een eersteklas softwarepakket voor moet zorgen. 

Doorheen vier generaties groeide bouwmaterialen 
Wijckmans uit tot een begrip in de bouwsector. 
Dit familiebedrijf uit Ham behoort tot de selecte 

top vijf van grootste handelaars in bouwmaterialen van 
België. Het klantenbestand bestaat uit zowel zelfbouwers, 
interieurarchitecten, aannemers voor woningbouw en 
bouwpromotoren als uit grote bouwondernemingen.

Stel: na een fikse storm mist uw dak plots drie pannen. 

Geen probleem, de volgende dag klopt u aan bij 

Wijckmans nv. Zij verkopen u drie nieuwe dakpannen 

en nog dezelfde avond zit u opnieuw veilig droog. 

 

Niets is gemakkelijker. Maar niet voor de balieverkoper bij 

Wijckmans nv. Of het nu over dakpannen, bakstenen of tegels 

gaat, bouwmaterialen kunnen in verschillende eenheden 

worden verkocht: per stuk, per pallet, per m2, enz. Telkens aan 

een andere prijs. En ook de stock moet correct worden aangepast. 

Gelukkig heeft Wijckmans ORDAS in huis, het ERPpakket van 

Organi. Alles wat de verkoper moet doen is de juiste eenheid 

kiezen en alles wordt correct aangepast. “Al de productkennis 

die de oude generatie uit het hoofd kende, kan nu worden 

opgeroepen in ORDAS” zo zegt Bart Simons, Hoofd Administratie 

bij Wijckmans nv, “bovendien is    ORDAS    uiterst gebruiksvriendelijk.  

 

De opbouw en de icoontjes doen zeer vertrouwd aan in 

een Windowsomgeving, zodat nieuwe medewerkers het 

programma zeer snel onder de knie hebben.”

Hetzelfde gebruiksgemak kenmerkt het boekhoudpakket 

ORAS. Opmerkingen over klanten kunnen worden 

toegevoegd, die dan weer automatisch zichtbaar worden

tijdens de orderingave in ORDAS.
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Wijckmans nv is  
een begrip in de bouwsector.

Bedrijf: 

Wijckmans nv 

Zwartenhoekstraat 1 - 3945 Ham-Kwaadmechelen 

www.wijckmans.be

Activiteit:

Bouwmaterialen Wijckmans staat als handelaar in bouwmaterialen, 

betonproducten, vloeren en wandtegels garant voor een totaalservice. 

Enkelijke cijfers:

+/- 26 miljoen euro jaaromzet

+/- 58 vaste medewerkers in dienst

Vlotter werken  
dankzij ORDAS & ORAS:

“Al de productkennis die de 

oude generatie uit het hoofd

kende, kan nu worden 

opgeroepen in ORDAS. 

Bovendien is ORDAS uiterst 

gebruiksvriendelijk.”
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Wijckmans nv haalt eersteklas software onder dak

Aangepaste hardware:

https://www.organi.be/nl/oplossingen/handel-industrie
https://www.organi.be/nl/oplossingen/boekhouding-accountantskantoren
http://www.wijckmans.be
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