
Overzicht

Land:  België, Luxemburg
Sector:  Algemene bouwaannemer

Profiel  
Interbuild is de 8ste Belgische 
bouwaannemer. het bedrijf is gespeciali-
seerd in grote bouwwerken, met bud-
getten vanaf €2.500.000. Samen met de 
andere BAM-filialen is Interbuild op die 
manier uitgegroeid tot de grootste bouw-
onderneming in de Benelux en behoort 
de groep tot de top vijf van dominante 
europese bouwgroepen. Door de klassie-
ke aanpak grondig in vraag te stellen, is 
interbuild nu in staat de meest complexe 
bouwwerven efficiënt te beheren. 
Maar ook terwijl u dit leest zijn de bouw-
teams van interbuild over het hele land 
druk bezig. van Lex 2000 en Kortenberg 
71 over de Financietoren tot MAS en de 
Stadsfeestzaal, stuk voor stuk staan ze 
symbool voor een nieuw dynamisme en 
een sterk geloof in de toekomst.

Uitdaging
Met budgetten van meer dan €100 mio., 
die verspreid zitten over verschillende 
werven, die elk op zich bijna een bedrijf 
apart zijn, is de accuraatheid van de ge-
gevens primordiaal.

Oplossing
Met een pragmatische implementatie van 
Microsoft Dynamics NAv heeft interbuild 
een aanzienlijke efficiëntiewinst geboekt, 
zonder zijn huidige werkmethodes te 
moeten aanpassen.

In het merendeel van de Tijdelijke Handelsvennootschappen waarin de alge-

meen aannemer Interbuild zetelt, is het Interbuild die de administratie en de 

boekhouding operationeel leidt en rapporteert aan de verschillende vennoten. 

Door die taakverdeling erkennen en waarderen collega’s en concurrenten 

van de Antwerpse aannemer de inspanningen die hij de voorbije jaren heeft 

gedaan voor het stroomlijnen en efficiënter maken van zijn projectopvolging.

 Interbuild is met Microsoft 
Dynamics NAV trendsetter in  
opvolging van grote bouwprojecten

Succesverhaal: Construction



ERP-visie vanuit het management

interbuild is met een omzetprognose voor 2006 van on-
geveer 140 miljoen euro en een werknemersbestand 
van 60 bedienden en 150 arbeiders niet de allergroot-
ste Belgische aannemer, maar hij heeft wel een omzet 
per werknemer die veel hoger ligt dan de sectorgenoten.
 Kris vanbelle, die bij interbuild de verantwoordelijkheden 
voor budgetcontrole, aankoop en ict combineert, 
verklaart dit cijfer door de pragmatische aanpak van 
samenwerking en de visie op erP (enterprise resource 
planning), die gedreven werd vanuit de ceO en het 
f inancieel management, niet vanuit een itinvalshoek.

in 2003 ging interbuild als één van de eersten binnen 
de bouwsector op zoek naar een volwaardige erP-
oplossing. “De grotere pakketten passeerden de revue, 
maar die schoten tekort op het gebied van specifieke 
knowhow en kennis van de bouwsector,” zegt vanbelle. 
“in de combinatie van Microsoft Dynamics NAv met GMi 
group vonden we wel de juiste invulling naar knowhow en 
vooral de flexibiliteit die we zochten om het erPpakket op 
onze maat te installeren.”

Bestaande werkmethodes behouden

“in de loop der jaren had interbuild een vrij efficiënte en 
pragmatische administratieve paperflow opgezet en we 
voelden niet de noodzaak om die aan te passen omwille 
van de installatie van een geïntegreerd pakket. Met Mi-
crosoft Dynamics NAv hebben we onze bestaande werk-
methodes kunnen behouden.”

Dhr. vanbelle looft de snelheid en de flexibiliteit waarmee 
GMi group de implementatie van de basismodules van Mi-

crosoft Dynamics NAv klaarde. Op vier maanden tijd waren 
de basismodules geïnstalleerd. een voorbeeld om de flexi-
biliteit aan te tonen, komt van bij de personeelsadministratie.
Daar vroeg men een veld aan te maken voor de 
schoenmaat van de bouwvakkers. Binnen het kwar-
tier was de klus geklaard en kon de verdeling van de 
schoenen een stuk efficiënter gebeuren dan vroeger. 
Microsoft Dynamics NAv is bijzonder gebruiksvriendelijk. 
De meeste gebruikers hebben voldoende aan 1 dag ba-
sisopleiding en een 2e dag interne opleiding. elk van de 
gebruikers krijgt 1 tot 12 menu’s te zien, naargelang zijn 
bevoegdheden en taken. het pakket draait stabiel op één 
server. Alle werven, die bijna bedrijven op zich zijn, met 
zoals in het geval van de Financietoren een ploeg van 21 
bedienden, hebben een vPN-link met de centrale zetel in 
Wilrijk. De itafdeling van interbuild bestaat uit welgeteld 

één personeelslid (deeltijds); de hoofdbrok van de it is 
uitbesteed.

“De belangrijkste vaststelling is wellicht dat ons bedrijf nu minder afhankelijk is 
van de kennis die gebonden is aan individuen. 

De kennis zit in één systeem, Microsoft Dynamics NAV.”

Kris Vanbelle, verantwoordelijke budgetcontrole, aankoopadministratie en ICT

www.gmigroup.be



Betere offertes

hoe evalueert dhr. vanbelle na bijna 4 jaar de werking 
van Microsoft Dynamics NAv? “De belangrijkste vaststel-
ling is wellicht dat ons bedrijf nu minder afhankelijk is 
van de kennis die gebonden is aan individuen. De kennis 
zit in één systeem, Microsoft Dynamics NAv.” een paar 
mensen hebben de onderneming verlaten om andere 
horizonten op te zoeken, maar dat betekent niet dat voor 
interbuild veel kennis is verloren. Dit hebben we voor een 
groot stuk kunnen opvangen door de gegevens binnen Mi-
crosoft Dynamics NAv.

“er is natuurlijk het voordeel dat gegevens nu maar één-
maal moeten ingebracht worden. Maar belangrijker is de 
accuraatheid van de gegevens, waardoor de prognoses 
van de omzetten en rendementen per werf veel preciezer 
zijn. We koppelen die cijfers en de kosten per vierkante 
meter van de verschillende werven ook terug naar onze 
studiedienst, waardoor we dan weer betere offertes kun-
nen maken en dit ook binnen Microsoft Dynamics NAv.”

“Door de efficiëntiewinst in administratie en boekhoud-
ing kunnen projectleiders nu ook meer tijd besteden 
aan de technische opvolging, wat hun kerntaak is.” 
Binnen de BAM-groep is interbuild een early adopter op 
het gebied van geïntegreerde informatica en terwijl ande-
re onderdelen van de groep interesse beginnen te tonen 
voor de manier van werken bij interbuild, verbreedt de 
Antwerpse aannemer de oorspronkelijke scope van het 
erP‘-pakket, onder meer met de crM-module.



Over Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAv biedt groeiende KMO’s een krachtige en 
aanpasbare bedrijfsoplossing. het ondersteunt add-in software om te 
voldoen aan de specifieke behoeften van vertikale sectoren of van in-
dividuele bedrijven. Bovendien kan het zich aanpassen wanneer groei-
ende bedrijven nood hebben aan meer kracht en functionaliteit.
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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 interbuild, neem dan een kijkje op 
de website: http://www.interbuild.be.

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.


