Hi-Tec en Exact

“

Exact
ondersteunt
ons complexe
proces.“

www.exactsoftware.nl
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SNELLE GROEI MET EEN
OPTIMAAL FINANCIEEL EN
LOGISTIEK PROCES
Hi-Tec Sports werd in 1974 opgericht in Engeland door de
Nederlander Frank van Wezel. In 1982 besloot de directie om
van Hi-Tec een wereldwijd merk te maken en sindsdien heeft het
label de wereld veroverd. Op dit moment zijn er meer dan 500
Hi-Tec sportschoenmodellen op de markt in meer dan 90 landen.

De schoenen worden gedragen door
bijvoorbeeld hardlopers, wandelaars,
zeilers en surfers. Daarnaast voert
het bedrijf ook het merk Magnum,
deze schoenen zijn voor de
zogenaamde ‘uniformberoepen’
zoals veiligheidsmensen, militairen,
brandweerlieden etc. En tot slot
produceert het bedrijf producten voor
derden, als private label. Hi-Tec heeft
wereldwijd momenteel circa 1200
werknemers en heeft een omzet van meer
dan $250 miljoen. Peter Korver, Managing
Director van Hi-Tec Nederland B.V.: “En
onze ambitie is om nog verder te groeien.
We willen onze omzet in Nederland gaan
verdubbelen.”
Sinds eind 2011 heeft het wereldwijde
bedrijf het hoofdkantoor in Nederland, in
Amsterdam Zuidoost. Hi-Tec nam destijds
de distributieactiviteiten in Nederland
over van de toenmalige distributeur. Deze
distributeur werkte al met Exact en Hi-Tec
besloot dit systeem over te nemen. Want
ze wilden snelheid maken en het systeem
was al goed ingericht.

Maten, kleuren, uitvoeringen
De huidige ambitie van Hi-Tec is om
snel verder te groeien, met snellere
doorlooptijden en kostenbesparingen.
Het bedrijf koopt wereldwijd materialen
in en distribueert diverse producten naar
een groot aantal winkels in Nederland. En
daarbij heeft het bedrijf te maken met een
groot aantal verschillende maten, kleuren
en uitvoeringen. Dat is zeer complex en
daar heb je een goede oplossing voor
nodig. En dat biedt Exact Globe met de
Matrix-module, waarmee het operationele
proces optimaal wordt ondersteund
van ‘order to cash’. Peter Korver: “De
oplossing doet wat het moet doen, zonder
zorgen, zonder daarover na te hoeven te
denken. De software is daarbij schaalbaar,
compact, het ondersteunt verschillende
valuta en het grootboek is variabel in te
richten.”
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DE BEHOEFTE
Hi-Tec heeft de ambitie om snel
(internationaal) verder te groeien.
Het bedrijf heeft te maken met een
groot aantal verschillende maten,
kleuren en uitvoeringen van
de producten. Dat is complex en
daar heb je een goede oplossing
voor nodig.
DE OPLOSSING
Hi-Tec implementeerde Exact Globe
met de Matrix-module die het
bedrijf ondersteunt in het managen
van de diversiteit in producten en
de operationele administratie. Dit
aangevuld met diverse (maatwerk)
koppelingen en aanvullende
oplossingen biedt het bedrijf een
optimaal financieel en logistiek
proces.

Flexibele koppelingen &
managementinformatie
Korver vervolgt: “En ook koppelingen zijn
gemakkelijk en flexibel te realiseren. Denk
daarbij aan koppelvlakken met behulp
van EDI voor de uitwisseling van allerlei
shipping details, facturatiegegevens en
orders. Of de koppeling met onze externe
webshop, waardoor we orders vanuit de
webshop direct kunnen inlezen. Of denk
aan de connectie met het 3PL magazijn
die voor ons is gemaakt.

Hiermee kunnen we snel en gemakkelijk
orders en leveringen uitwisselen met dit
externe magazijn. Hierdoor realiseren we
in dit soort repeterende handelingen veel
tijdwinst, minder fouten en meer snelheid
in het uitleveren van de producten.
En daarnaast biedt de totaaloplossing
krachtige managementinformatie vanuit
de database met behulp van Sumatra. Op
basis van de Sumatra-dashboards kunnen
we goede beslissingen nemen.”
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DE VOORDELEN
• Tijdwinst
• Minder fouten
• Sneller uitleveren
• Minder beheer

Solide en stabiel
De Exact oplossing biedt al met al een
solide en gebruikersvriendelijke basis voor
de financiële en logistieke administratie,
ook voor toekomstige (internationale)
ontwikkelingen. Korver: “Als administratief
pakket is het fantastisch, je kunt alles
doen wat je wilt. We hebben in de
toekomst wel de behoefte dat dit nog
verder met ons meegroeit, dat die matrixopties zich verder ontwikkelen. Maar we
zijn in de basis nu zeer tevreden. Het is
stabiel, we hebben geen problemen qua
continuïteit. En alle informatie komt eruit
zoals wij dat willen.”

Partner Qepertise
Exact Partner Qepertise is
verantwoordelijk voor advies en
implementatie van de totaaloplossing
Exact Globe met alle (maatwerk)
koppelingen en aanvullende oplossingen.
Qepertise denkt als partner graag
mee met de constante verbetering
van processen voor partijen in de
fashionbranche als Hi-Tec en biedt een
totaaloplossing met partners Sumatra,
Trancon en Transsmart. Peter Korver over
Qepertise: “Over de rol zoals Qepertise die
voor ons invult zijn wij absoluut tevreden.
Ze zijn flexibel en kort op de bal als dat
nodig is. Geen klachten!”
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Naam organisatie

:

Hi-Tec Nederland

Organisatievorm

:

BV

Aantal medewerkers
wereldwijd

:

1200

Aantal medewerkers
Nederland

:

40

Aantal Exact-gebruikers

:

10

Actieve Exact-productlijnen

:

Exact Globe

Branche organisatie

:

Fashion / Wholesale sport goods

Focusgebieden

:

Purchasing and logistics, Finance, Reporting and
organisation

Implementatiepartner

:

Qepertise

Website

:

http://www.hi-tec.nl/

