DIGITALISERING

Meer uniformiteit door wijz igingen Edibulb
Dat Edibulb al zo’n twintig jaar bestaat, betekent niet automatisch dat het hele vak er gebruik van maakt. Nu er een aantal wijzigingen en vernieuwingen op stapel staat, wordt de noodzaak
om ermee aan de slag te gaan alleen maar groter. ‘Wie wil kunnen blijven communiceren binnen de keten, doet er goed aan
zich aan te sluiten.’
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D

e komende tijd gaan er binnen Edibulb
in grote lijnen drie zaken veranderen. Aanleiding voor een gesprek met
Alfons Zwetsloot, Henk Zwinkels en Joost van
den Berg van Edibulb. “De eerste verandering
is dat we een nieuw codebeheersysteem gaan
invoeren en dit systeem gaan onderbrengen
bij Floricode. Het voordeel daarvan is dat er
uiteindelijk één instelling is die alle codes voor
bloemen, planten en bollen beheert, en dat die
zijn gebundeld in een professionele omgeving.
Voor bloembollensoorten die later ook als snijbloem worden verhandeld, zou bijvoorbeeld
in één aanvraag de codering voor beide geregeld kunnen worden. Verder zijn diverse kwekers en broeiers nu op verschillende plekken
onder verschillende nummers geregistreerd:
ook dat zou kunnen worden teruggebracht
naar één code. Zo ontstaat meer uniformiteit
en gaan we toe naar een standaard voor het
hele sierteeltvak. Het is uiteindelijk voor iedereen praktischer als we met een codesysteem
werken.”

BERICHTDEFINITIES
Een tweede verandering is dat er nieuwe standaarden worden ontwikkeld voor berichtdefinities. “Nu werken we met drie berichtstandaarden: voor de order, de levering en de factuur.
Er lagen al enige tijd ideeën en wensen om tot
een nieuwe standaard te komen. Deze worden
nu vertaald naar nieuwe berichtdefinities. Zo
wordt het mogelijk om de leverdatum nauwkeurig aan te geven via ‘leveren op/leveren
voor’. Bovendien wordt het mogelijk om ook
andere producten en diensten dan bloembollen in de berichten mee te sturen. Daar wordt
de berichtenstructuur geschikt voor gemaakt.
Dit is vooral handig voor de in- en verkoopbureaus (IVB’s) die extra diensten aanbieden,
maar bijvoorbeeld ook voor de rechtstreekse
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handel.” Wat ook een prettige verbetering is volgens de mannen van Edibulb: “Doorgevoerde
wijzigingen op de koopovereenkomst worden
beter aangegeven. Steeds vaker komt het voor
dat er mutaties komen op leveringen. Straks
wordt het heel makkelijk om die wijzigingen
door te voeren. Dat komt de gebruiksvriendelijkheid van Edibulb ten goede.”

‘Afnemers willen het verhaal
achter het product kennen en
zullen dat steeds meer gaan
eisen’
De derde verandering heeft te maken met
communicatie, de wijze waarop de berichten worden uitgewisseld. “Nu gebeurt dat nog
via e-mail. Het nadeel daarvan is dat je via die
weg met veel spamverkeer te maken hebt.
Soms worden de Edibulbberichten ook voor
spam aangezien en die verdwijnen in de digitale prullenbak, zonder dat ze zijn gezien door
de beoogde ontvanger. En weg is je order. Je
kunt immers niet zien of de geadresseerde
het bericht heeft ontvangen. Daarom zullen
de berichten voortaan worden verzonden via
webservers, waarbij computers rechtstreeks
met elkaar communiceren.”
De geadresseerde moet de order ‘accepteren’, daarmee is voor de afzender duidelijk dat het bericht is aangekomen. “Zodra
je het bericht ‘order geaccepteerd’ binnenkrijgt, weet je dat het goed zit. Hiermee kunnen kwekers en handelaren grote winst boeken. Kwekers zetten hun leveranties klaar in
de module, draaien de daarbij behorende
vrachtbrieven uit, en sturen een bericht naar
de koper en het IVB zodat die weet dat de

leverantie klaar staat. De leverantie kan vervolgens worden verwerkt en gefactureerd.”

BIG BANG
De veranderingen in Edibulb zullen de komende tijd worden verwerkt. “Hiertoe zijn wij in
gesprek met softwareleveranciers in de sector.
Zij zijn ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de veranderingen en de keuzes
die we daarbij hebben gemaakt, we hebben de
meeste programmeurs apart bezocht en met
z’n allen om tafel gezeten. Zij reageerden positief op de veranderingen, ze zien er de voordelen van in. Zij zijn uiteindelijk degenen die
de aanpassingen in de softwarepakketten van
klanten gaan doorvoeren.

Omdat alles met elkaar samenhangt, worden
de wijzigingen tegelijkertijd uitgevoerd. Volgens planning moet de nieuwe versie per 1
april 2017 met een ‘big bang’ ingaan. In het bollenvak is dat een relatief rustige tijd en voor de
softwareleveranciers is dat een reële periode
om aan de pakketten te kunnen werken. Intussen zullen wij het vak over de aanstaande veranderingen informeren.”
Wie nog niet door zijn softwareleverancier is
benaderd, wordt aangeraden om zelf contact
te zoeken. “Informeer naar de status en check
of jouw bedrijf op tijd klaar is voor alle wijzigingen. Zo niet, dan kun je geen berichten meer
uitwisselen binnen de keten. Daar wordt niemand blij van.” Als extra duwtje in de goede

richting merken de heren nog op: “De techniek van webservers wordt ook gebruikt voor
het ketenregister, dat afhankelijk is van dezelfde codering. Als je je software niet op tijd hebt
aangepast, ondervind je ook problemen met
het ketenregister.”
Edibulb wordt de komende jaren een steeds
relevanter instrument voor het bollenvak, want:
“Het meegeven van informatie over het product door de keten heen wordt steeds belangrijker. Afnemers willen het verhaal achter het
product kennen en zullen dat steeds meer
gaan eisen. Het hele vak wordt langzamerhand
afhankelijk van codes. Dus als je die slag nog
niet gemaakt hebt, wordt het wel tijd om in
actie te komen. “

Serie over
digitalisering
In hoeverre is de bollensector gedigitaliseerd? Is digitaal zakendoen al
gemeengoed geworden? Zijn alle
bedrijfsprocessen gedigitaliseerd? Zijn
er voldoende geschikte softwarepakketten op de markt die aansluiten bij
de behoefte van de sector? Kortom:
waar staan we nu en welke slagen
moeten we nog maken? Deze vragen
komen aan bod tijdens de serie over
digitalisering.

Het onderzoek
Het eerste artikel in de serie
over digitalisering ging over
het onderzoek naar de adoptie van digitalisering in het bollenvak. Over de uitkomsten
van dit onderzoek vertellen
Alfons Zwetsloot, Henk Zwinkels
en Joost van den Berg van Edibulb: “Wat vooral duidelijk wordt,
is dat in het bollenvak de focus
meer ligt op de teelt, de productie en de verwerking dan op de
automatisering van de administratie, de managementinformatie en de logistiek. Opvallend
genoeg ervaart de sector dit zelf
niet zo. Hier is een kloof te overbruggen en daar gaan we ook
zeker iets mee doen. Belangrijk
is dat het bollenvak het nut en
de noodzaak van digitalisering
gaat inzien. We leven in een tijd
van kennisdelen en transparantie, de eindgebruiker eist dat ook
steeds meer. En digitalisering is
een instrument om dit mogelijk
te maken. Dit onderzoeksrapport
verdwijnt dan ook niet in de la.
Het sectorplatform pakt het op
en maakt er een project van.”
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