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ARDENA
Harmonize IT klantenverhaal

Ardena, één van onze grootste klanten, was onmiddellijk bereid om een referentieverhaal 
te publiceren over hun ERP-traject en de samenwerking met Harmonize IT. Enorm veel dank 
aan Filip Van Herck (CFO), Peter Vermeylen (CIO), Thomas Braeckman (Corporate Con-
troller) en Kees-Jan Booy (Director Facilities and Material Logistics) om hier tijd voor vrij te 
maken.

Ardena is een CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), of met 
andere woorden een onderaannemer voor farma- en biotechbedrijven. Big pharma 
heeft vaak vernieuwende ideeën voor farmaceutische producten, maar schieten tekort 
in beschikbare resources. 

Wie is Ardena?
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Het Business Model

Entiteiten en hun activiteiten

Qua business model is Ardena een dienstenbedrijf die op projectmatige basis werkt en 
geen eigenaar van het afgewerkte product is. Ardena wordt betaald voor zijn diensten, 
of het afgewerkte product nu faalt of een “blockbuster” wordt.

Ardena is sinds 2017 gegroeid door acquisities in een buy-and-build-verhaal. Elke entiteit 
van Ardena voegt bepaalde competenties en services toe aan de groep, telkens binnen 
één van de drie divisies. Zo blijft elke divisie gespecialiseerd in hun corebusiness.

 ○ Chemie: ontwikkeling en productie van moleculen (Drug Substance Development);
 ○ Farma: ontwikkeling en productie van eindmedicijn (Drug Product Development);
 ○ Bioanalyse: testen en analyseren van het eindmedicijn (Bioanalytical Laboratory).

De 7 entiteiten van Ardena zijn verspreid over heel 
Europa, met de hoofdzetel in België.

 ○ Mariakerke, België | Drug Product 
Development & Manufacturing

 ○ Assen, Nederland | Bioanalytical Laboratory
 ○ Amsterdam, Nederland | Solid State Research
 ○ Oss, Nederland | Drug Substance Development 

& Manufacturing
 ○ Södertälje, Zweden | Drug Substance 

Development & Manufacturing
 ○ Babites novads, Litouwen | Drug Substance 

Development & Manufacturing
 ○ Navarra, Spanje | Drug Product Development 

& Manufacturing

Ardena kan helpen om die ideeën te testen, analyseren en ontwikkelen. Het kan de 
mensen, apparatuur, labo’s, productie… op projectmatige basis ter beschikking stellen 
om een eerste sample te produceren. Ardena is een one-stop-shop waarbij klanten 
beroep kunnen doen op hun services. Samen werken ze aan de ontwikkeling van 
moleculen, die omgezet worden naar medicijnen, om te eindigen bij een product die 
gecommercialiseerd mag worden.
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Het ERP-traject met Harmonize It.
Hoe het begon: een versnipperd landschap
Elke entiteit van Ardena functioneerde volgens z’n eigen oplossingen en infrastructuur, 
wat op groepsniveau tot een versnipperde manier van werken zorgde. Om Ardena als 
één Ardena in de markt te zetten, bracht dit op vlak van IT de nodige uitdagingen mee. 

Als er intern niet efficiënt gecommuniceerd en gewerkt wordt, heeft de klant niet het 
gevoel dat Ardena als één groep fungeert. Naar IT en tools vertaalt dit er zich toe om op 
een geharmoniseerde manier te gaan beginnen werken.

De roadmap met One Ardena als bestemming
Voor de harmonisatie van het IT-landschap was er een 
roadmap nodig die de functionele noden van de 
hele groep in kaart brengt. Wat is er nodig op 
groepsniveau? Op divisieniveau? 
Op lokaal niveau? Die 
noden moesten ingevuld 
worden met tools 
voor projectbeheer, 
kwaliteitsbeheer en 
uiteraard ERP (Enterprise 
Resource Planning).

Elke entiteit had z’n eigen boekhoudpakket en een externe boekhouder, wat niet 
geschikt was voor een internationale groep. Er was geen overzicht doordat de 
rapportering op groepsniveau stroef verliep. Daarom werd er beslist om afscheid te 
nemen van de individuele platformen. In plaats daarvan moest er een ERP-systeem 
komen die elke entiteit naadloos kon verbinden. Eerst op vlak van boekhouding, om dan 
later uit te breiden naar de andere processen.

Door de overnames van kleinere bedrijven was er ook weinig overzicht over de voorraad 
en aankopen. Alles van voorraadbeheer werd voorheen bijgehouden in Excel of Access. 
Op kleine schaal werkte dit nog eventjes, maar met de grote groei volstond dit al snel 
niet meer en was er nood aan een professioneel voorraadbeheersysteem, of in process-
termen: Procure to Pay (P2P).
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De keuze voor Business Central en zoektocht 
naar een geschikte partner
Toen er beslist werd dat de boekhouding op één platform 
moest komen, werd er in de markt gezocht naar geschikte 
platformen via een marktbevraging. Daaruit bleek dat 
Dynamics 365 Business Central het meest geschikte platform 
zou zijn. Juist omdat het kon uitgebreid worden naar de rest 
van de organisatie. Daarbovenop wordt Business Central sterk 
ondersteund door Microsoft.

Eénmaal het platform gekozen, startte de zoektocht naar een partner. Al snel werd 
duidelijk dat er met Harmonize It een goede klik zou zijn, want door hun diepgaande 
kennis van Chemie en vele referenties in de sector wisten ze goed waarover ze spraken. 

De implementatie van boekhouding en logistieke processen
In een paar maanden tijd werd de boekhouding volledig opgezet. De consultant bij 
Harmonize It had zowel boekhoudkundige als IT-kennis, waardoor de implementatie zeer 
vlot is verlopen. Door de jaren heen konden we ook altijd genieten van snelle en correcte 
ondersteuning. Altijd binnen de 24u een to-the-point antwoord op onze vragen.

Bij de uitbreiding naar de andere (logistieke) processen verliep de implementatie goed. 
De consultans kennen hun vak en winden geen doekjes rond de waarheid. We worden 
nooit achteruit geschoven en het eerste aanspreekpunt is telkens dezelfde persoon, wat 
een comfortabel gevoel geeft.

De samenwerking met Harmonize IT
Harmonize IT is van in het begin een goede partner geweest waar Ardena graag mee 
samenwerkt. De projecten werden telkens binnen budget en op tijd afgeleverd.

Hun kennis van de chemische sector kwam ook telkens goed van pas. Toegegeven, 
er zijn verschillen tussen farma en chemie, maar ook veel parallellen in de manier van 
werken. In farma heb je net wat meer formalisatie, documentatie en validatie van de 
processen. Sommige zaken waren dus nieuw voor Harmonize IT, maar qua concepten, 
processen, e.d. hadden ze al de nodige kennis om Ardena te ondersteunen. Die kennis 
werd naadloos vertaald naar hulpmiddelen in Business Central ter ondersteuning van alle 
bedrijfsprocessen. 
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Ardena’s Business Central

Finance
Eerst en vooral moest er uniformiteit komen op vlak van boekhouding. Elke entiteit is 
overgestapt op analytische boekhouding en ook het grootboekrekeningstelsel werd 
gestandaardiseerd. Ook financiële rapportering verloopt nu eenvoudig door de Business 
Central-data rechtstreeks te exporteren naar Excel of gebruik te maken van Jet Reports.

Projectbeheer & -accounting
Ardena is een projectorganisatie en doet op jaarbasis zo’n 350-400 projecten in 
opdracht van klanten. Daarom is project accounting een heel belangrijke tool om 
inzicht te krijgen in de winstgevendheid van projecten. Factureren we op de juiste 
momenten? Is de opbrengstverantwoording correct? Zijn de cijfers die gerapporteerd 
worden ook accuraat? Project accounting is in die zin belangrijk om de groei te kunnen 
ondersteunen. Daarnaast is het ook sterk gelinkt aan projectbeheer. 

In projectbeheer wordt er gekeken naar de tools die in de markt staan om project 
managers en mensen op de vloer flexibel projecten te laten beheren. Het moet o.a. 
zichtbaar worden wat er gebeurt als deadlines verschoven worden – om welke reden 
dan ook. Wat is de impact op het project zelf of de gelinkte projecten die dezelfde 
resources (mensen of apparatuur) van dat project nodig hebben. 

Dit alles moet op een consistente en gestandaardiseerde manier vertaald worden in 
Business Central, zodat ze bij de boekhouding op een juiste manier kunnen reflecteren en 
betere inzichten geven naar de toekomst toe. Zo kan er efficiënter gepland worden en 
kunnen middelen opgeschaald worden indien nodig.
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Aankoopbeheer 
Als elke entiteit lokaal zijn aankopen doet, lopen ze kansen mis omdat op veel locaties 
dezelfde producten moeten worden aangekocht. Er moest dus inzicht komen in wat er 
gekocht wordt over de divisies heen om opportuniteiten te spotten, zodat producten 
gebundeld aangekocht kunnen worden en Ardena meer aankoopkracht heeft naar de 
leveranciers toe.

Sinds de implementatie van Dynamics 365 Business Central heeft Ardena een grotere 
koopkracht en kan het betere tarieven verkrijgen bij leveranciers.

Artikelbeheer
Alle artikelen zitten met hun masterdata 
in Business Central. Elk artikel heeft 
daarbij z’n eigen nummer, naam en 
veiligheidsfiche (MSDS). Hierdoor kan 
er eenvoudig gefilterd worden op de 
artikelkenmerken.

Voorraadbeheer
Eén van de tekortkomingen van 
Access was dat er bijvoorbeeld op een 
bepaalde locatie een doos met flessen 
geregistreerd stond. Als er dan enkele 
flessen uit die doos verplaatst werden, 
stond dezelfde doos geregistreerd op 
twee verschillende plaatsen. Om dit op te lossen moest er een uitgebreide track-and-
trace voorzien worden. Als er bijvoorbeeld een doos met 10 flessen in voorraad zit, moest 
elke fles ook apart getraceerd kunnen worden. 

Met de komst van Business Central is het mogelijk dat er in de database één doos 
geregistreerd is als artikel met daarin X-aantal flessen die theoretisch op X-aantal 
verschillende plaatsen kunnen staan. 
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De artikellocaties zijn nu makkelijk zichtbaar, mede omdat er nu ook met barcodes en 
scanners gewerkt wordt. Elke fles die gescand wordt staat automatisch op de juiste 
locatie geregistreerd in het systeem. Daardoor kan je een bepaald schap opzoeken en 
direct zien wat de voorraad van elk artikel op dat schap is.

Ook het verbruik van elke fles kan opgevolgd worden, wat het financieel dan weer heel 
interessant maakt, omdat kosten kunnen geregistreerd worden op verbruik. Elk item, fles 
en lot heeft z’n prijs en is gelinkt aan de facturatie. Daardoor is de prijs nu altijd correct en 
up-to-date.

Door het gedetailleerd verbruik binnen elke fles te registreren, is het voor de gebruiker 
ook eenvoudiger om te zien of ze voldoende in voorraad hebben voor een bepaalde 
productie of project.

Magazijnbeheer en scanning
Ter voorbereiding van het WMS-systeem 
Tasklet Scanning werden alle kasten en 
schappen in het magazijn voorzien van 
een locatie- of bin-barcode. Dit heeft het 
magazijn heel wat overzichtelijker gemaakt.

Dankzij de implementatie van deze 
scanfunctie wordt elke warehouse beweging 
in detail geregistreerd. Daarbij kan je zien 
wie een bepaalde actie heeft uitgevoerd en 
wanneer dit uitgevoerd werd.

Het is ook een gevalideerd systeem, wat betekent dat alle handelingen (quarantaine, 
vrijgegeven, geblokkeerd, gevalideerd, etc.) in het ERP kunnen plaatsvinden. Vroeger 
moesten er hiervoor manueel stickers op de producten geplakt worden, wat veel 
tijdrovender en onderhevig aan fouten was.
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Rapportering met Business Central en Jet Reports
Qua rapportering worden vaak tabellen geëxporteerd naar Excel via de standaard 
exportfunctionaliteit in Business Central. Er kunnen filters gezet worden op verschillende 
tabellen en worden de resultaten snel geëxporteerd naar een nieuw Excel-document die 
we kunnen versturen naar eender wie.

Voor sales rapportering gebruiken we vaak Jet Reports. Het is een handige tool omdat 
het vanuit een voorgemaakt Excel-document de up-to-date data van de verschillende 
entiteiten uit Business Central kan ophalen. Als onze verkopers snel iets willen verifiëren 
openen ze het Excel-document en laten ze de Jet Reports tabellen en grafieken updaten 
met de recentste data. Dit maakt het heel efficiënt om snel beslissingen te kunnen 
nemen.

Documentbeheer met Document Capture
Voor documentbeheer gebruiken we Document Capture. Het is een tool die in 
verschillende processen goed van pas komt. Met behulp van OCR-scanning leest het 
fysieke en/of digitale documenten uit en vult het de respectievelijke Business Central-
velden automatisch in.

Document Capture zorgt ervoor dat financiële procedures - zoals het verwerken van 
inkoopfacturen - veel sneller verlopen en fouten worden vermeden. Daarnaast is de 
goedkeuringsflow van inkoopfacturen automatisch ingebouwd met een uitgebreide 
track-and-trace. We kunnen zelfs 3 way matchen, wat betekent dat als er een link 
is tussen order, levering en factuur, het systeem in staat is om een automatische 
goedkeuring te doen, wat terug werk bespaart.

Naar voorraadbeheer toe helpt Document Capture bij het inlezen van leverbonnen. De 
namen van farmaceutische artikels zijn vaak moeilijk geschreven, dus is het handig dat 
ze automatisch uitgelezen worden in Business Central. Het bespaart veel tijd om niet alles 
manueel te moeten overtypen en we zijn zeker dat het juist uitgelezen wordt.

Daarnaast heb je met Document Capture ook beschikking over een digitaal archief. In 
feite moet er niets meer afgedrukt worden, want alles is in het archief terug te vinden. 
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Conclusie

Filip Van Herck – CFO Ardena
Er is een hele goede relatie met Harmonize IT. We zien hen 
niet echt als een leverancier, maar eerder als partner. De 
medewerkers hebben een goede kennis van IT, boekhouding én 
chemie/farma, waardoor de implementatie van de het financiële 
luik enorm vlot is verlopen. Door de jaren heen werden we ook 
altijd goed ondersteund. Telkens krijgen we binnen de 24u een to-
the-point antwoord. 

In de toekomst gaan we nog een datawarehouse project opstarten. Door onze blijvende 
groei wordt de nood groter om onze data te kunnen centraliseren. We hebben er alle 
vertrouwen in dat Harmonize IT dit terug goed zal opleveren.

Peter Vermeylen – CIO Ardena
We zijn heel blij met een partner als Harmonize IT. In de komende 
jaren gaan we blijven samenwerken op andere projecten 
en uitbreidingen van het huidige systeem. Momenteel zitten 
we op een piek van samenwerking, omdat we met heel 
veel tegelijkertijd bezig zijn. In de toekomst gaat dit wel wat 
verminderen, maar we zijn nog lang niet aan de finish qua 
implementatie van het ERP-traject en van de functionaliteiten die 
we graag in Business Central willen zien.

Kees-Jan Booy - 
Director Facilities and Material Logistics
De samenwerking met Harmonize IT verloopt heel vlot. Onze 
consultant is iemand die als een spons allerlei vragen opneemt, 
daar goed over nadenkt en een goede oplossing of alternatief 
weet voor te stellen. Hij zit bijna op een user-stoel en is in staat 
om al onze problemen te verhelpen.



Harmonize IT
Kortrijksesteenweg 1121 bus 0103
9051 Sint-Denijs-Westrem

www.harmonize-it.be
info@harmonize-it.be

+32 9 336 39 4210

Thomas Braeckman - Corporate Controller
De functionele analisten met financiële kennis bij Harmonize 
IT hebben ons altijd goed geholpen. Er is een hele snelle 
rapporteringslijn en we spreken dezelfde taal als het over 
boekhouding gaat. 

Inzake maatwerkoplossingen zijn ze telkens duidelijk qua prijs 
en de offertes kloppen ook altijd. Daarnaast is de facturatie ook 
heel correct en gaat die hand in hand met open en duidelijke 
communicatie. 

We hebben altijd één of twee vaste aanspreekpunten die echt luisteren naar wat je te 
zeggen hebt. Dat is ook het voordeel van een kleiner bedrijf. Je praat met diegenen die 
het uitvoeren, dus weten ze ook direct waarover je spreekt. 

De kennis van de Harmonize It consultants reikt ver en ze winden geen doekjes om 
de waarheid. Als een situatie moeilijk is zeggen ze dit direct en wordt het heel goed 
ingeschat. Ook als het eens spreekwoordelijk brandt, laten ze alles vallen om het bij ons te 
komen blussen. We zijn dus enorm tevreden over de samenwerking.


