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Agrovision wil de grootste zijn
In januari 2007 nam Agrovision zijn Limburgse branchegenoot Farm Software over. De overnamedrift van
Agrovision baart bedrijfsadviseurs enige zorgen, want hoeveel toekomst hebben concurrerende pakketten
nog? Kunnen zij die nog aanbevelen bij hun klanten?
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e overname van Farm Software
kwam voor menig bedrijfsadviseur als een verrassing. In 2002
kocht Agrovision al marktleider
SIVA en met de overname van
Farm Software, heeft Agrovision de hele Nederlandse varkenshouderij in handen. Bedrijfsadviseurs vrezen nu dat hun Farm-klanten straks
zullen moeten overstappen op Pigmanager, het
Agrovision-pakket. Vooral de grote varkenshouders in Zuid-Nederland zijn vergroeid met Farm.
Het pakket liftte mee op de ontwikkeling van
varkenshouderij in De Peel en telt zo’n 600
gebruikers, op vooral grote varkensbedrijven.
Agrovision is tevreden met de aankoop; accountmanager agribusiness Pieter Brons windt er
geen doekjes om: “Wij willen een toonaangevende
speler worden in de wereldwijde softwaremarkt
voor de varkenshouderij.” Van een monopolie
wil Brons niet spreken. Op de internationale
markt zijn vele spelers en in 2005 is een nieuw
softwarebedrijf PIGS-online begonnen met een
managementsysteem via internet. Ook initiatieven van grote agrobusinessbedrijven, zoals
FarmingNet van Vion, wil hij niet uitvlakken.

TOONA ANGEVEND
Accountmanager Pieter Brons (links)
en Jan Buwalda, hoofd verkoop, willen
met Agrovision de grootste zijn in de
varkenshouderij wereldwijd.
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Plannen voor varkenshouderij
Hoewel de overname van SIVA enkele jaren
geleden plaatsvond, is Agrovision juist klaar
met het integreren van de verschillende varkens-

pakketten. “Wij zaten aanvankelijk met drie
verschillende pakketten én twee verschillende
besturingssystemen: DOS en Windows. Die
hebben wij samengevoegd tot één, maar wel met
drie verschillende mogelijkheden van invoer,
zodat de gebruikers konden vasthouden aan wat
zij gewend waren”, aldus Jan Buwalda, hoofd
verkoop. De nieuwe aanwinst Farm blijft voorlopig buiten schot en wordt de komende twee, drie
jaar niet uitgefaseerd. “Voor gebruikers gaat er
voorlopig niets veranderen en de helpdesk blijft
de nodige ondersteuning bieden. Met de technologie zijn ook de marktmensen overgekomen”,
aldus Buwalda. “Verder bieden wij altijd ondersteuning, zolang een pakket draait. Wij ondersteunen bijvoorbeeld ook nog altijd enkele
pakketten die op DOS draaien.” Dat Farm eens
samengaat met Pigmanager wordt bevestigd.
Beide programma’s zullen in de toekomst
opgaan in het nieuwe onlineplatform, dat al
voor een deel in de steigers staat.
Ook in het buitenland timmert de softwareleverancier stevig aan de weg, met de Verenigde
Staten en Spanje als speerpuntlanden. Brons:
“Het zijn gebieden met veel varkenshouders en
wij hebben hier goede marktingangen.” Afhankelijk van de structuur van de sector, past Agrovision zijn software aan. “Maar onder de motorkap zit in feite steeds Pigmanager”, zegt Brons.
Agribusiness
Enkele jaren geleden maakte Agrovision de strategische keuze om in de agribusiness te stappen.
Zo werd bijvoorbeeld de Varkensmonitor voor
mengvoerbedrijven gebouwd. Voerleveranciers
kunnen hiermee de resultaten van hun klanten
volgen. En zij krijgen een seintje per e-mail,
zodra de resultaten op een bedrijf achterblijven.
In de komende jaren wil Agrovision meer financiële informatie integreren in zijn programma’s.
Buwalda: “Accountants en voervoorlichters willen weten hoe een bedrijf draait, zodat investeringen op het juiste moment gedaan kunnen
worden; bedrijven moeten kunnen begroten en
vooruitzien. Van datacollectie gaan we steeds
meer naar data-analyse voor voerbedrijven en
accountants, zodat zij daarmee hun klanten
beter kunnen adviseren.”
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