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s u n r i s e
®Maxeda DIY Group

• De Maxeda DIY Group is marktleider in de Doe-Het-Zelf markt in de 
Benelux met 370 winkels en ruim 6.000 medewerkers

• Winkelketens:
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143 winkels
gem. 2.500 m2

(300 - 10.000 m2)

139 winkels
gem. 3.500 m2

78 winkels
gem. 1.850 m2

11 winkels
gem. 8.000 m2

Brico
Brico City

Briko Depot

waarvan 29 
Megastores

(5.000 - 8.000 m2)
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®Onze winkels
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®Facts & figures

• Maxeda Group:

– Omzet 1.300 miljoen Euro 

– Ebitda 110 miljoen Euro

• België:

– Leveranciers (HAWA) 900 (waarvan 140 in VO)

– Inkoopcontracten 700

– Inkoopfacturen 612.000 per jaar

– SKU’s 111.000 

Ter info : op heden ongeveer 76% in status SAP ACTIVE, 11 % status sent en 13 % in onderhandeling
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®Aanleiding en doelstelling

Brico zocht één efficiënte en flexibele  oplossing voor:

- het beheer van leveranciers- en contractgegevens

- al haar verschillende bedrijfsonderdelen en winkelformaten

Dit vroeg om de ontwikkeling van een On-line Extranet

applicatie waarmee:

- leveranciers- en contractgegevens gemeenschappelijk beschikbaar werden gemaakt

- betrokken personen automatisch berichten kregen met statusinformatie of 
informatie omtrent uit te voeren taken (contract life cycle management)
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De groep wil de onderlinge synergie stimuleren, door 
gezamenlijke inkoop op een gemeenschappelijk IT-platform
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®Uitdagingen (1)

Veilige en vlotte toegang tot de juiste 
leveranciers- en contractgegevens

Centraliseren van de meest actuele gegevens zonder een 
complex document management systeem te moeten invoeren

Kunnen communiceren met 900 leveranciers en 
het coördineren van hun medewerking

Met grote aantallen contracten die vaak 
vernieuwd en aangepast worden
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®Uitdagingen (2)

Het vinden van een betrouwbare partij die in staat is de 
gewenste servicekwaliteit te blijven bieden

Het beperken van de werklast en het aantal 
betrokken Brico medewerkers 

Verschillende bedrijfsonderdelen hebben te maken 
met verschillende delen van het contract
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®Zoektocht

Winnaar: Sunrise Collaborative Supplier Management (CSM), omdat:

– het soepel inspeelt op de verschillende vraagstukken

– het reeds over vergelijkbare tools beschikte

– een aanzienlijk deel van het werk ‘gedeeld’ werd met de leveranciers die 
hun eigen gegevens zelf dienen in te vullen en te onderhouden

– het in staat was om complexe kortingsregelingen (rebates) te beheren en 
automatisch te verwerken, voor Maxeda als groep maar ook uitgesplitst 
over de individuele winkelketens

De zoektocht werd gericht op een aantal „Blue Chip“ bedrijven  plus een outsider…

Sunrise is Cloud Based. Dat biedt belangrijke voordelen (zie 
later) maar was wel nieuw voor de Brico groep
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®Uitrol

• De realisatie werd als volgt gefaseerd:

– gestart werd met de flow, de contractinfo, de bestaande toestand, 
opruiming,…

– opstart van de leveranciersfiche met vormingen binnen- en buitenshuis

– koppeling van factuurgegevens vanuit SAP naar de eRebate tool

– opstart eRebate tool ter vervanging van oude tool in Access

• Belangrijke uitdagingen onderweg:

– het belang van de eRebate tool hard maken in de organisatie

– soepelheid van de tool niet misbruiken

– de structuurwijzigingen binnen onze organisatie

– een deel van de flow kwam in handen van derden - de leveranciers - en daar 
hadden we aanvankelijk minder vat op; later opgelost met robots

– link met SAP, middels geavanceerde connectoren
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®Maxeda DIY road map
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2004 Implementatie van de eerste versie van het Contract Management Systeem inclusief: 
de centrale opslag van de leverancierscontracten, definitie van dynamische 
contracttemplates, ondersteuning van meerdere talen en formats, contract 
goedkeuring en workflow aanpassingen 

2005 Implementatie van een template manager voor het dynamisch - PDF - genereren van 
contracten met digitale handtekeningen

2006 Het Project wint een Nationale CMS-Award in de categorie Document Management 
Systemen

2006 Implementatie van geavanceerde validatie, relaties tussen formulieren en actieve 
event-notificatie

2007 Implementatie van geconsolideerde contracten

2009 Implementatie van geavanceerde rapportage en dynamische grafieken

2010 Migratie naar Sunrise Versie 8,  totale .NET implementatie van het systeem

2011 Implementatie van het eRebate systeem 

2011 Integratie met SAP middels IDOCS en XML messaging 

2013 Implementatie van Rebate forecasting en geavanceerde financiële rapporten

2014 Nieuwe ontwikkelingen en verfijningen; continue verbetering



s u n r i s e
®Gebruikers

• Sunrise CSM werd in gebruik genomen door:

– 900 leveranciers

– 25 inkopers en hoofdinkopers

– 18 inkoopassistenten

– 3 Contract- en Rebate managers

– 1 Functioneel beheer

– 5 Controllers

– … alle mogelijke viewers voor EDI, DNV, enz. (gebaseerd op e-mail contacten)

• Sunrise CSM wordt geserviced door Casnet

– Met behulp van een CRM-systeem

– Via e-mail

– Telefonisch

– Periodieke evaluatie-bijeenkomsten
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®Gebruikers zeggen: Brico testimonial

Ecology and Supplier 
Files Coordinator

• De “collaboration” met onze leveranciers bespaart iedereen een hoop tijd, papier en 
reizen

System administrator • we kunnen contracten flexibel inrichten met behulp van templates, vrije en vaste 
velden,  helpteksten enz.

• de e-mail uitwisseling tussen inkopers en leveranciers wordt automatisch in hun 
eigen werktaal vertaald

• de visuele elementen zijn gebruikersvriendelijk

Merchandising 
Director

• cloud applicaties kenden we nog niet, we waren aanvankelijk een beetje bezorgd
• na meer dan 5 jaar gebruik is die angst verdwenen, het system bleek erg veilig
• onze risk management afdeling heeft het system grondig doorgelicht en is zeer 

tevreden met de veiligheid en betrouwbaarheid

Director Marketing and 
Buying

• het system ondersteunt al onze verschillende kanalen en winkelformaten
• de follow-up met onze leveranciers loopt gemakkelijk, de leverancier wordt door het 

system betrokken bij het invoeren van de gegevens

CIO • door cloud computing waren geen investeringen in ICT nodig
• het system bleek flexibel, zeer schaalbaar en betrouwbaar
• support reageert zeer snel en is zelfs proactief
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http://www.youtube.com/watch?v=4b4ruRgdfKg#t=25
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®Vlotte opvolging en controle (1)
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®Vlotte opvolging en controle (2)
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®Bevindingen

Met de invoering van Sunrise CSM heeft Brico de volgende resultaten bereikt:

• verlaging van de Procurement kosten

• verhoging van de Rebate-inkomsten

• verbetering van de leveranciersprestaties (service levels)

• verlaging van de ICT-beheerskosten

• veiligheid, robuustheid, schaalbaarheid, enz.

In de toekomst denken we nog aan een mogelijkheid om informatie uit te 
wisselen met onze leveranciers, zoals leveringsprocedures, openingsuren 
winkels en recepties, vendor manual, …
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®Vragen en antwoorden
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