
Overzicht

Land:  België
Sector:  Bouw

Profiel  Thys Bouwprojecten
Thys Bouwprojecten uit Oevel is 
een succesvolle bouwonderneming 
en ontwikkelaar van residentiële, 
commerciële en industriële projec-
ten. het bedrijf uit Oevel telt ca. 
50 medewerkers en realiseert een 
omzet van 20 miljoen euro.

Uitdaging
thys Bouwprojecten zocht een Bi-
tool om alle belangrijke informatie 
voor projectopvolging uit de NAv-
database te filteren en deze op een 
overzichtelijke manier te presen-
teren, om zo het overzicht te bewa-
ren over projecten en organisatie.

Oplossing
GMi group installeerde bij thys  
Bouwprojecten de Bi-oplossing tar-
git, bovenop Microsoft Dynamics 
NAv. 

Voordelen
• Overzicht over alle projecten 

heen: rentabiliteit, planning, …
• Gedetailleerd inzicht in elk project: 

status, facturen, klachten, …. 
• Naadloze integratie met Microsoft 

Dynamics NAv zorgt voor real-
time gegevens

• targit stimuleert zelfdiscipline bij 
projectleiders en biedt hen meer 
tijd voor core business

Thys Bouwprojecten heeft de voorbije jaren samen met GMI group al een 

indrukwekkend automatiseringstraject afgelegd in Microsoft Dynamics NAV. 

Maar het einddoel was nog niet bereikt: Dirk Thys zocht een tool die alle 

belangrijke informatie voor projectopvolging uit de NAV-database filtert en 

deze op een overzichtelijke manier presenteert. Met Targit beschikken de 

projectleiders en hij nu over een krachtig instrument dat hen het leven ge-

makkelijker maakt en de rentabiliteit van elk project en het bedrijf bewaakt.

 GMI group brengt overzicht, inzicht 
en zelfsturing bij Thys Bouwprojecten 
met Targit, bovenop Microsoft Dyna-
mics NAV

Succesverhaal: Business Intelligence



thys Bouwprojecten uit Oevel is tegelijk bouwonder-
neming als projectontwikkelaar van zowel residentiële 
woonprojecten, industriebouw als kantoren. het 4WiNGS 
bedrijvencentrum langs de e313 is één van de meest in 
het oog springende realisaties van thys Bouwprojecten. 
Andere referenties zijn bv. het residentiële Grobbendonk 
Park, woonerf Molenberg in turnhout en  het nieuw op-
gestarte Markgraevenhof in herentals. het bedrijf van ca. 
50 werknemers realiseert een omzet van 20 miljoen euro.

De schrijnwerkerij ondergaat momenteel een grondige 
transformatie en zal verder opereren onder de naam 
Arte. Deze afdeling biedt een totaalconcept waarbij het 
zich toelegt op binnenhuisinrichting (inclusief de verde-
ling van tegels, vloeren, sanitaire producten en keuken-
toestellen). De gloednieuwe showroom in Oevel is hier-
van vanaf september 2012 het uithangbord. De rest van 
het team zal zich dan ook gaan huisvesten in deze nieuwe 
kantoren.

Automatiseren als visie

De visie van bestuurder Dirk thys is altijd geweest: 
zoveel mogelijk automatiseren met software en liefst bin-
nen één en hetzelfde systeem. in die optiek werd in 2008 
de opdracht gegeven aan GMi group om de verschillende 
bedrijfsprocessen (boekhouding, aankoop, verkoop, pro-
jectbeheer, klantenrelaties) te automatiseren binnen Mi-
crosoft Dynamics NAv. Deze Microsoft partner heeft een 
sterke specialisatie in ondermeer bouwbedrijven en be-
greep perfect de noden van thys Bouwprojecten. Met de 
implementatie van Microsoft Dynamics NAv slaagde thys 
erin om dubbel zoveel omzet te draaien zonder extra per-
soneel aan te nemen. in 2009 werd GMi group opnieuw 
aangesproken voor een ver doorgedreven digitalisering 
van externe documenten, zoals lastenboeken, werfver-
slagen, aankoopfacturen, briefwisseling, enz. 

Op zoek naar overzicht

voor de opvolging van de projecten had Dirk thys zijn 
eigen logica laten inbouwen in Microsoft Dynamics NAv. 
zo worden alle kosten geboekt volgens activiteitencodes 
(ruwbouw, architect, …) en kostendragercodes (onder-
aannemer, materiaal, werkuren, … ). 25 verschillende 
codes berichten zo in chronologische volgorde over de 
uitgavenzijde van elk project.

Frank reekmans, zelfstandig financieel adviseur voor 
thys Bouwprojecten, vertelt: “Deze codes zijn van groot 
belang bij de nacalculatie van elk project, maar ook voor 
een correcte facturatie volgens de wet Breyne. Medewerk-
ers worden grondig opgeleid om correct met deze codes 
te werken.”

in Microsoft Dynamics NAv kan men elk project code 
per code bekijken. Dit is echter geen handige manier van 
werken als je weet dat thys gemiddeld 20 tot 25 projecten 
tegelijk heeft lopen en elk project meer dan 25 verschil-
lende codes bevat.

Business Intelligence is altijd het einddoel geweest van elke investering in IT. 
Het biedt niet alleen een mooi overzicht en een gedetailleerd inzicht, maar het wekt 
op een gemakkelijke manier zelfsturing op bij iedereen die ermee te maken krijgt.

Frank Reekmans, financieel adviseur voor Thys Bouwprojecten

www.gmigroup.be



“het was noodzakelijk om een helder overzicht te krij-
gen over alle projecten en codes heen, zonder telkens 
te moeten filteren in Microsoft Dynamics NAv. Anders 
liepen we het risico om de kosten van een project uit het 
oog te verliezen of niet tijdig te factureren. Alleen een 
geschikte tool zoals Business intelligence kon ons hierbij 
helpen”, aldus Frank reekmans.

BI voor bouw: een complex gegeven

Omwille van de goede samenwerking en hun inzicht in 
de specifieke bouwoplossing, ging thys Bouwprojecten 
opnieuw te rade bij GMi group voor de uitwerking van een 
Bi-oplossing bovenop Microsoft Dynamics NAv. 

“Business intelligence implementeren bij een bouwbedrijf 
is complexer dan bij een handelsonderneming. elk project 
is anders. een residentieel project, een retailpark of een 
kantoor hebben niet alleen een andere constructie met 
andere materialen, maar hebben ook andere aannemers, 
een andere eigenheid in het algemeen. het is moeilijk om 
het overzicht te bewaren over alle partijen en projectsta-
tussen heen. en daartegenover rijst de vraag hoe diep je 
in detail moet gaan”, legt Frank reekmans uit.

Het dashboard van Targit

in september 2011 zaten thys Bouwprojecten en GMi 
group gedurende twee dagen samen rond de tafel om 
hierover ideeën uit te wisselen. GMi group stelde targit 
voor, een krachtige Bi-tool die zich naadloos laat inte-
greren met Microsoft Dynamics NAv. Begin november 
werd het project ondertekend en eind 2011 kon thys al 
een testversie uitproberen. 

tijdens de testfase kwam aan het licht dat voor een wa-
terdichte rapportering bepaalde processen in Microsoft 
Dynamics NAv nog wat aangepast moesten worden en 
dat werd dan ook meteen onder handen genomen. in fe-
bruari 2012 was de Bi-oplossing in targit klaar en volledig 
naar wens.

“We beschikken nu over een dashboard waarin we in één 
oogopslag de status van de projecten zien. Ook krijgen 
we een overzicht van de binnenkomende klachten om te 
vermijden dat iets niet behandeld wordt. Ook reikt het 

dashboard ons enkele belangrijke financiële parameters 
aan, bv. het betaalgedrag van klanten”, getuigt Frank 
reekmans. 

“Bovendien worden alle projecten gecategoriseerd. Bij 
bouwprojecten staan de opvolging van de status en het 
facturatieschema centraal. Bij ontwikkelingsprojecten 
moeten we de eigen financiering en de verkopen nauwlet-
tend in de gaten houden. thys Bouwprojecten brengt zijn 
projecten onder in zeven categorieën, met elk hun speci-
fieke kritische parameters.”

Het einddoel van Thys

“Business intelligence is altijd het einddoel geweest van 
elke investering in it. De projectleiders beschikken nu 
over een tool die hen het leven gemakkelijker maakt. het 
dashboard stuurt hen automatisch aan om belangrijke ad-
ministratieve taken pro-actief uit te voeren. Dankzij targit 
zijn de projectleiders zich meer bewust van de status van 
hun projecten en de bijhorende financiële aandachtspunt-
en. targit zal tevens als bron dienen (als enige ‘waarheid’ 
van de feiten) voor de maandelijkse budgetmeetings die 
Dirk thys wil organiseren met de projectleiders”, aldus 
Frank reekmans. 

en hij besluit: “Uiteindelijk biedt Business intelligence niet 
alleen een mooi overzicht en een gedetailleerd inzicht, 
maar wekt het op een gemakkelijke manier zelfsturing op 
bij iedereen die ermee te maken krijgt.”
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Meer informatie

voor meer informatie over de pro-
ducten en diensten van GMi group 
bel naar +32 14 57 49 10 of bezoek 
onze website www.gmigroup.be

Als u meer wilt weten over 
de diensten van thys Bouw-
projecten, neem dan een 
kijkje op de website http://www.
thysbp.be/.

Over Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAv biedt groeiende KMO’s een krachtige en aanpas-
bare bedrijfsoplossing. het ondersteunt add-in software om te voldoen aan 
de specifieke behoeften van vertikale sectoren of van individuele bedrijven. 
Bovendien kan het zich aanpassen wanneer groeiende bedrijven nood heb-
ben aan meer kracht en functionaliteit.
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Wie iS GMi GrOUP

Als consultancy- en automatiseringsonderneming ondersteunt de GMi group 
haar klanten bij de optimalisatie van hun operationele processen en admini-
stratieve organisatie en helpt hen om beslissingen te nemen op basis van in-
formatie.

Bent u een kleine, jonge KMO, die verder wil groeien, dankzij een professionele 
automatisering? Of bent u een middelgrote of grote KMO, die haar toekomstige 
groei beperkt ziet door een diversiteit aan niet geïntegreerde ict-systemen?

GMi group is een leidende Microsoft Dynamics NAv-partner met de grootste 
NAv installed base in België. 

Geïnspireerd door Microsofts Dynamics-strategie voor business solutions, 
ontwikkelde GMi group in de voorbije jaren haar GMi 4D Solution concept 
waarop alle GMi group-bedrijfsoplossingen geënt zijn. 

Succesvolle organisaties focussen zich niet langer uitsluitend op erP bij 
hun automatisering. zowaar optimalisatie van bedrijfsprocessen een pri-
maire ambitie voor informatisering moet zijn, blijkt dat vandaag een drievou-
dige extensie van erP, een project dimensioneert, met name:

• de optimalisatie van relaties (crM);

• de optimalisatie van documenten- en werkstromen en de samenwer-
king tussen resources (ecM);

• en doorgedreven informatievoorziening voor het bekomen van opera-
tioneel en bestuurlijk bedrijfsinzicht (Bi);

Om een dergelijke, vierdimensionale automatiseringsvisie te kunnen re-
aliseren, was en blijft het een vereiste dat GMi group erP- en klassieke 
technologie van Microsoft, samen met goed gekozen aanvullende software, 
transformeert naar producten met toegevoegde waarde voor haar klanten.


