
Howarth Timber maakt de 
juiste software keuze! 
Howarth Timber is een groothandel in hout en  
bouwmaterialen, met ongeveer 1000 werknemers,  
gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. 
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Resultaten 
• De introductie van robuuste  

financiële controle

• Een flexibel systeem dat alle 
handelsmechanismen van de 
groep ondersteund

• Accurate voorraadniveaus waar 
verkopers op kunnen bouwen

•       Een 24/7 operatie voor online    
         verkoop

• Voorraad niveaus op optimale 
niveaus om aan vraag te kunnen 
voldoen 

• Uitgebreide rapportage tools 

Paul Cornford, Group Information Systems Manager, heeft een team dat 
verantwoordelijk is voor de IT-infrastructuur van de hele Howarth Timber Group, evenals 
de implementatie en ontwikkeling van alle bedrijfssystemen die worden gebruikt. 
Paul maakte deel uit van het team dat koos voor K8. De software werd per filiaal 
geïmplementeerd, verspreid over diverse maanden in 2004. Het is van cruciaal belang 
om de juiste software te kiezen om een bedrijf van deze omvang in goede banen te 
leiden. Het advies van Paul aan collega’s die belast zijn met een soortgelijk project: “Blijf 
niet hangen in het schrijven van een vereistenpakket. Maak een lijst, houd het eenvoudig 
en oordeel op basis daarvan. We gebruikten het ‘MoSCoW’-principe om onze lijst met 
prioriteiten op te stellen.” 

Wij hebben voor KCS gekozen op basis van hun vermogen om de must-haves min 
of meer onmiddellijk te kunnen leveren, net als de stabiliteit van het bedrijf als een 
leverancier op de lange termijn. “Wat betreft wie je moet betrekken bij het opstellen van 
deze boodschappenlijst voor functionaliteiten, zei Paul dat het cruciaal is om degenen 
te betrekken die bekend zijn met de praktische zaken in het bedrijf. “Ze zullen veel meer 
op de hoogte zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering dan iemand in een hoge functie.” 
Nadat de keuze is gemaakt, beveelt Paul aan dat je moet anticiperen op de impact van 
de verandering en aanpassingen die het nieuwe systeem met zich meebrengen als het 
geïnstalleerd is. Net als de hoeveelheid training die eindgebruikers nodig hebben. 

Howarth Timbers lijst van ‘must haves’ bevatte onder andere robuuste en capabele 
financiële controles. “Het financiële team wilde het bedrijf beheren met behulp van het 
bewijsmateriaal dat ze hadden in de financiële grootboeken”, legde Paul uit, “zonder dat 
ze verwikkeld raken in wat de handelscomponenten van het systeem doen. We hadden 
ook een systeem nodig dat ons in staat stelde om op een flexibele manier te verkopen 
en de handelsmechanismen te ondersteunen die we op dat moment gebruikten. 
Onze derde ‘must have’ was voorraadbeheer. Voordat K8 werd geïntroduceerd, 
hadden we geen enkele vorm van voorraadcontrole in gebruik. We konden eventuele 
voorraadverliezen, winst of schade niet op een betrouwbare manier meten. 



Zoals bij alle handelsbedrijven, is nauwkeurig voorraadbeheer een must. Als het systeem 
zegt dat we er 10 hebben, moeten we erop kunnen vertrouwen dat dit juist is. Dit is 
cruciaal wanneer je ook een webshop hebt en de volgende dag moet leveren.

We gebruiken de module voor ‘voorgestelde bestellingen’, dit wordt aangedreven door 
de vraag en onze belangrijkste voorraadvereisten om ervoor te zorgen dat we precies 
de juiste hoeveelheid voorraad hebben om onze klanten van dienst te zijn. “Howarth 
Timber heeft onlangs een upgrade uitgevoerd naar K8 Babbage, de nieuwste versie 
van de software. Paul legt uit: “Wat ons ertoe zette om te upgraden, waren de extra 
functionaliteiten die werden geleverd. We konden aanvullende systemen die we 
gebruikten rond EDI aanzienlijk verminderen; uitbreiden met een online handelsplatform 
- wat we nu gedaan hebben; en het gaf ons de 24/7 operatie die we nodig hadden door 
de nachtelijke black-outperiode te verkorten van vele uren tot slechts 45 minuten – ook 
al lijkt het voor onze klanten dat het online platform gewoon altijd beschikbaar is.”
Terwijl Howarth Timber zich verder heeft ontwikkeld, heeft de datamining-functionaliteit 
binnen K8 het team in staat gesteld om filiaalprestaties ‘in bijna pathologische details’ 
te analyseren en vergelijken. Dus, ongeacht wat het is dat beter presterende filialen 
goed doen, de prestaties kunnen worden geïdentificeerd en vervolgens gerepliceerd voor 
het hele bedrijf. Het kopiëren van de beste werkwijzen heeft volgens Paul als grootste 
voordeel dat ze consistent kunnen zijn richting hun klanten - en met name  
omnichannel-prijzen kan vaststellen. “We hebben de gegevens bekeken die we in K8 
hebben verzameld om ons prijsbeleid te bekijken.”

We weten allemaal dat de branche voor bouwmaterialen gebaseerd is op relaties en dat 
je flexibel moet kunnen zijn wanneer dit nodig is. Howarth Timber gebruikt een groot 
deel van de functionaliteiten binnen K8. “Het is een intrinsiek, strategisch component 
van ons bedrijf,” zei Paul. “Het doet wat we willen dat het doet en wat het zegt dat het zal 
doen - wat niet altijd het geval is met software. Het andere goede aan KCS is dat het hun 
belangrijkste taak is om de K8-oplossing te ondersteunen. Als we ze vragen iets te doen, 
krijgen we altijd wat we nodig hebben.”

K8 is een intrinsiek, strategisch component 
van ons bedrijf, IHet doet wat we willen dat 
het doet en wat het zegt dat het zal doen - 
wat niet altijd het geval is met software. 
- Paul Cornford, Systems Manager, Howarth Timber
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Over Kerridge Commercial Systems (KCS)
Wij bieden specialistische software, service en support voor de levering van volledig geïntegreerde handels en business management oplossingen aan klanten met 
een handelsbedrijf, klein of groot - waar dan ook ter wereld. Bedreven met de handelssector voor meer dan 35 jaar, zijn onze technische experts leiders in handels 
en management technologieën. Onze innovatieve en flexibele aanpak verzekert een lange termijn samenwerking met onze klanten.  
 
Onze missie is simpel: het ontwerpen en leveren van een hoog presterend geïntegreerde ERP oplossing, die het onze klanten mogelijk maakt om effectiever in te 
kopen, een efficiënter voorraadbeheer te voeren, winstgevender te verkopen en een betere service te verlenen.  

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van publicatie. Kerridge Commercial Systems behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan producten, services of 
specificaties aan te brengen zonder enige aankondiging. De beschikbaarheid van Kerridge Commercial Systems producten en services kan variëren voor elke branch en van 
tijd tot tijd. Verdere informatie is beschikbaar op verzoek. ©2019 Kerridge Commercial Systems 
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