
Overzicht

Land:  België
Sector:  import, export en Distributie

Wat u reeds kon lezen in een voorgaand 
succesverhaal uit 2013:

Profiel  Euro Gijbels NV
Familiebedrijf euro Gijbels nv uit Geel 
is gespecialiseerd in de import, export 
en distributie van groenten en fruit. het  
bedrijf telt zo’n 75 werknemers en  
realiseert een omzet van ca. € 60 miljoen.

Uitdaging
euro Gijbels nv wilde haar processen au-
tomatiseren om efficiënter en klantvrien-
delijker te werken. verder wilde het bedrijf 
transformeren naar een servicesorgani-
satie voor haar klanten en leveranciers 
door in te zetten op Business intelligence.

Oplossing
Dankzij geïntegreerde iSolutions en pro-
fessionele invoering van GMi |Analytics|, 
geïntegreerd met Microsoft Dynamics 
NAv, slaagde euro Gijbels erin zichzelf 
opnieuw uit te vinden met de hulp van 
GMi group.

Voordelen
• Gebruiksvriendelijke iSolutions ver-

eenvoudigen de klantenbestellingen
• Aankopen op de veiling worden on-

middellijk mobiel ingevoerd
• Automatische aankoopvoorstellen bij 

leveranciers betekenen tijdwinst en 
verhogen de uitleveringsgraad

• Digital dashboards brengen prestaties 
van klanten, leveranciers en het eigen 
bedrijf in kaart

• hogere omzet en minder slecht gewor-
den groenten en fruit, zowel intern als 
bij klanten

• een schat aan informatie voor proac-
tieve operationele bedrijfsvoering en 
proactief management

Sinds de invoering van Microsoft Dynamics NAV (toen Navision versie 

2.01) in 2000, is Euro Gijbels niet blind geweest voor de mogelijkheden die 

ICT allemaal kunnen bieden. Ze zijn voortdurend mee geëvolueerd met de  

nieuwste functionaliteiten en upgrades. Zo vormde het jaar 2009 een  

belangrijke mijlpaal, met de lancering van vier in eigen huis ontwikkelde Web  

Services bovenop Dynamics NAV: iSales (verkoopbestellingen), iPurchase 

(aankopen), iStock (stocktellingen) en iDeliver (opvolging leveringen en 

leeggoed). 

 Euro Gijbels migreert
met succes naar Microsoft  
Dynamics NAV 2015

Succesverhaal: Migratie naar Microsoft Dynamics NAV 2015



Vlekkeloze migratie naar NAV 2015

Onlangs rondde de it-afdeling van euro Gijbels, 
samen met GMi group, een succesvol 
migratieproject af naar Microsoft Dynamics NAv 
2015. De conversietool die bij de nieuwe versie 
hoort, zorgde  voor een naadloze overstap naar de 
nieuwe versie, ondanks een complexe en bijzonder 
uitgebreide database.

tijdens de omschakeling van de database (die 
maar liefst 72 uren duurde) konden de gebruikers 
bovendien gewoon blijven doorwerken; meteen na 
het live gaan was het systeem dan ook klaar om 
zonder onderbreking nieuwe orders in te geven.

Maatwerk vervangen door standaard-
functionaliteiten

euro Gijbels greep de migratie aan om de 
bedrijfsprocessen grondig te screenen en heel 
wat maatwerk uit het verleden te vervangen door 
functionaliteiten die voortaan standaard in Microsoft 
Dynamics NAv 2015 aanwezig zijn. 

Ook wordt er vandaag dankbaar gebruik gemaakt 
van de role-Based interface, met aangepaste 
schermen voor verschillende types gebruikers zoals 
boekhouding, verkoop en data entry.

Background Posting

Omdat Microsoft Dynamics NAv bij euro 
Gijbels bijzonder intensief wordt ingezet, waren 
boekingsschermen in het verleden vaak geblokkeerd 
voor de andere gebruikers wanneer een bepaalde 
medewerker een boeking aan het verrichten was.

De nieuwe Background Posting-functionaliteit 
van Microsoft Dynamics 2015 lost dit probleem 
definitief op: verschillende gebruikers kunnen 
tegelijk op hetzelfde scherm werken, en de 
transacties worden pas bij het sluiten van het 
scherm definitief geregistreerd. Microsoft Dynamics 
NAv zorgt ervoor dat steeds de meest up-to-date 
informatie correct wordt geregistreerd.

het succesvolle migratietraject bij euro Gijbels werd 
mogelijk gemaakt dankzij een intensieve en vlotte 
samenwerking tussen GMi group en de interne 
it-afdeling: beide partijen vullen elkaar sinds vele 
jaren perfect aan.

www.gmigroup.be

Lees tevens het reeds eerder verschenen 
succesverhaal over eurogijbels: 

“GMI group bedrijfssoftware voor ERP en BI 
ondersteunt de nieuwe servicestrategie van Euro 
Gijbels nv en brengt de onderneming naar de top in 
de handel van groenten en fruit.” 

(http://www.gmigroup.be/nl/references)


