
                                                                                             © prevero AG, www.prevero.com         1

Acta Marine is een onafhankelijke, maritieme dienst- 
verlener die meer dan veertig werkschepen  bezit.  
De meeste van deze schepen hebben een operationele  
diepgang van minder dan 1,5 meter. Acta Marine profi-
leert zich daarmee als dé specialist voor het werken op 
ondiepe wateren. De bemande schepen van Acta Marine 
worden wereldwijd ingezet, met name op projecten in de 
Waterbouwkundige Infrastructuur en Offshore Energie.  
Ook andere opdrachtgevers, zoals nutsbedrijven,  
overheidsdiensten en surveybedrijven, doen regelmatig 
een beroep op Acta Marine om hun projecten in kust-  
en binnenwateren te ondersteunen. Daarnaast heeft  
Acta Marine een 50% belang in Coastal Carriers,  
eigenaar van een aantal offshore pontons. 

Acta Marine is ontstaan uit een fusie tussen Rederij 
Waterweg met Van Stee Survey & Supply. De administra-
tieve systemen van beide bedrijven dienden na de fusie  
op elkaar te worden afgestemd. Voor het nieuwe financieel 
management lag hier een uitdagende taak.

Tycho Groen, financieel directeur van Acta Marine trok  
al snel de conclusie dat zijn wensen niet goed met Excel  
ingevuld konden worden.  Na een korte marktverkenning 
werd al snel duidelijk dat de combinatie van de geïnte- 
greerde bedrijfseconomische logica en de flexibiliteit  
van professional planner de gewenste verbeteringen  
kon opleveren. 

Prioriteit voor Groen was het opstellen van het budget. 
Toen bleek al snel dat de aansluiting tussen de diverse 
backoffice systemen verbeterd moest worden. In nauwe 
samenwerking met een consultant van Ten Solutions is  
dit project  stap voor stap uitgebouwd. 

De belangrijkste aandachtspunten zijn:
 automatisch genereren van projecten in de  

 professional planner structuur
 doorbelasting van kosten op basis van vaardagen
 prognoses op basis van contractuele- en verwachte  

 vaardagen
 bepaling van het resultaat per schip
 bepaling van het resultaat per project
 toerekening van afschrijving en rentekosten per schip

Grote tijdsbesparing bij het opstellen van managementrapportages.
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Met als basis de professional planner software heeft Acta 
Marina op automatiseringsgebied een grote stap vooruit 
gezet. Onverwacht voordeel is dat vanwege de nieuwe 
rapportages de boekingsdiscipline is verbeterd. Doordat 
het inzicht in de rentabiliteit van specifieke activiteiten 
is toegenomen, is het management in staat afgewogen 
strategische keuzes te maken.

Met dezelfde bezetting wordt meer werk verzet en wordt 
de verwachte groei opgevangen. Bovendien is er nu wel  
tijd voor analyses en regelmatige prognoses.

Als laatste is het vertrouwen in de uitkomsten van de 
complexe managementinformatie aanzienlijk toegenomen, 
wat uiteindelijk ook geleid heeft  tot aanzienlijk minder 
stress gedurende belangrijke periodes. 

“Hoewel dit project niet eenvoudig was hebben we  
in elke fase steeds zoveel vooruitgang geboekt dat we  
telkens weer nieuwe energie kregen voor de volgende stap.  
De kwartaalrapportage is behoorlijk omvangrijk maar 
is nu in veel minder tijd gereed. Daarnaast is het inzicht 
in de resultaten per segment, per regio, per schip en per 
project toegenomen. Op basis daarvan kunnen wij het 
management sneller en beter ondersteunen.”

Tycho Groen, financieel directeur, Acta Marine
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 VOORDELEN

 Tijdsbesparing bij de kwartaalrapportages

 Inzicht in resultaten van schepen, projecten,   
 segmenten en regio’s

 Betere controle op de aansluiting tussen backoffice  
 systemen

 Verbeterde boekingsdiscipline

 Flexibele interne en externe rapportages

 Betere onderbouwing van strategische beslissingen

prevero AG, opgericht in 1994, is een toonaangevende leverancier van 
software voor planning, analyse en rapportages. Met de prevero oplos-
singen zijn bedrijven in staat om hun controlling- en beslissingsproces-
sen duurzaam te verbeteren. 
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Ten Solutions B.V. is sinds 1997 gespecialiseerd in het leveren van   
IT oplossingen voor financial controlling, cash flow forecasting en  
management informatie. Wij ondersteunen onze klanten bij de  
implementatie van software en leveren helpdesk support. 

Ten Solutions B.V., Rumpsterweg 18a, 3891 AK Bunnik
Tel: +31 306570059
www.tensolutions.nl, tsinfo@tensolutions.nl
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