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Microsoft Dynamics AX 3.0 en Infor Baan IV zijn voorbeelden van ERP-pakketten waarop
de support vanuit de leverancier vervalt gedurende 2009. Deze informatie komt met name uit
het dealerkanaal, maar ook van de support van pakketten zelf. Dit kan mogelijk een (extra)
argument zijn om uw huidige automatisering te heroverwegen. Want welke gevolgen heeft het
vervallen van ondersteuning voor uw organisatie?

De gevolgen van niet-ondersteunde pakketten
Wanneer u met een verouderd pakket werkt, betekent het vervallen van ondersteuning
uiteraard niet dat u niet meer kan of mag werken met deze software. Misschien voldoet de
software nog prima in uw bedrijf, maar een aantal risico’s is wel degelijk aanwezig wanneer u
blijft werken met pakketten waarbij u geen aanspraak meer kan maken op ondersteuning door
de leverancier. Zo kunt u denken aan:
 Wanneer u nog vragen heeft, kunt u hiervoor (waarschijnlijk) niet terecht bij de helpdesk;

of moet u extra betalen voor support;
 Bij beschadiging van uw computerbestanden door bijvoorbeeld een stroomstoring, kunt u

problemen hebben bij het weer beschikbaar krijgen van de software (kunt u zelf een
herinstallatie uitvoeren?) en de gegevens (soms kan de leverancier een beschadigd bestand
repareren, zonder zo’n reparatie moet u terug naar uw meest recente, werkende, back-up);

 U ontvangt geen updates meer met daarin (wets)wijzigingen die van belang zijn voor uw
bedrijfsvoering (bijvoorbeeld btw- of cao-wijzigingen binnen verkoop- of
personeelsadministratiepakketten).

Daarnaast zijn er ook minder directe consequenties te benoemen, zoals het niet meer kunnen
uitbreiden van uw licentie. Bij groei van uw onderneming kunnen nieuwe medewerkers dan
geen toegang tot het systeem krijgen. Voorlopige conclusie lijkt: laten we ingaan op de
aanbieding van de leverancier om over te stappen op een nieuw pakket van de zelfde
leverancier.

Is het nieuwe pakket van uw huidige leverancier echt wat u nodig heeft?
Commercieel gezien lijkt een aanbieding van de huidige leverancier, op het eerste gezicht erg
interessant: vaak wordt een korting aangeboden op de aanschaf van de nieuwe software. Maar
er is een aantal nadelen dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, bijvoorbeeld:
 Kosten voor installatie en inrichting;
 Kosten voor conversie of het opnieuw inbrengen van gegevens (niet alle gegevens kunnen

worden geconverteerd!);
 Kosten voor het opleiden van de gebruikers (de look-and-feel van een nieuw pakket is

vaak totaal anders dan van zijn voorganger);
 Eventuele kosten voor investering in hard- en/of software (bijvoorbeeld zwaardere

systeemeisen);
 Eventuele kosten van het licentieverschil;
 Eventuele hogere jaarlijkse onderhoudskosten.
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Daarnaast dient u zich af te vragen welke functionaliteit u nodig heeft voor het ondersteunen
van uw organisatie: misschien heeft u meer functionaliteit nodig of gebruikt u maar een
beperkt deel van uw huidige pakket. In dat laatste geval kan een goedkoper product wellicht
ook uitkomst bieden. Er zou ondertussen mogelijk ook een (goedkoper) standaardproduct
beschikbaar kunnen zijn voor het maatwerk dat u nu misschien wel heeft. Deze en nog vele
andere aandachtspunten kunnen u helpen om de juiste keuze te maken wanneer u uw pakket
moet vervangen. Hoe kunt u aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat u straks een duurzame
oplossing voor automatisering kiest die klaar is voor de toekomst?

Hebt u uw eisen en wensen al in kaart gebracht?
Wij zijn van mening u niet zonder meer moet en kan overstappen op een nieuw pakket van de
leverancier. Menig leverancier deelt deze mening en adviseert om na te gaan wat de gewenste
functionaliteiten zijn en stelt daarvoor een migratietraject voor. Wij zijn echter van mening
dat u meer baat hebt bij een onafhankelijk advies. Waar een leverancier de gewenste
functionaliteiten zal bepalen op basis van wat zijn pakket kan bieden, kijkt een onafhankelijke
adviseur naar welke pakketten passen bij úw (gewenste) manier van werken. Er zal een
overzicht van eisen en wensen worden opgesteld dat geënt is op uw situatie, waarmee
vervolgens beoordeeld kan worden of het nieuwe pakket hieraan voldoet en eventueel welke
alternatieve applicaties in aanmerking komen voor het invullen van uw
automatiseringswensen. Op grond van onze ervaring kunnen we u begeleiden om meerdere
alternatieven te onderzoeken en te komen tot een keuze. Met het onafhankelijke advies kunt u
een gerichte keuze maken: alsnog overstappen naar een nieuw pakket van uw huidige
leverancier of wellicht toch een ander pakket. Daarna komt de daadwerkelijke overstap, een
traject waar ook de nodige valkuilen zitten…

Tot slot
Of u nu kiest voor het nieuwe pakket van uw huidige leverancier of toch een ander pakket, na
de keuze volgt de overstap zelf. Helaas wordt dit nogal eens onderschat, omdat het gezien
wordt als een puur technisch automatiseringstraject: het installeren van de nieuwe software en
converteren van de gegevens uit het oude systeem naar het nieuwe systeem. Maar in veel
gevallen is het juister om het traject te benaderen als een organisatieverandering. Hierbij moet
gedacht worden aan de (vernieuwde) inrichting van processen, procedures, administratieve
organisatie en personeelsmanagement. Een situatiespecifieke aanpak is vereist! Op grond van
ervaring kan BDO IT Auditors & Consultants u op verschillende manier van dienst zijn bij het
succesvol implementeren van het nieuwe systeem in uw totale organisatie.

De volgende pakketten worden in 2009 uitgefaseerd of zijn reeds uitgefaseerd in 2008:
 Microsoft Dynamics AX 3.0;
 Infor Baan IV;
 Exact voor Dos;
 Exact voor Windows.
Hierbij maken wij de kanttekening dat de support op de verschillende pakketten onder
bepaalde omstandigheden vervalt. De support vervalt bijvoorbeeld op bepaalde versies van
pakketten in combinatie met een bepaald besturingssysteem.


