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KLANTCASE
WARMTEBEDRIJF ENNATUURLIJK KIEST VOOR ACTO

EFFICIËNTE EN GEDETAILLEERDE CALCULATIES MET ACTOCALCULATIE
Ennatuurlijk levert warmte aan ruim 85.000 gezinnen en 1200 bedrijven in heel Nederland. Die warmte komt
bij hun klanten uit de buurt en loopt door maar liefst 2641 kilometer leidingen. De warmte van Ennatuurlijk
wordt op een andere manier opgewekt dan traditionele warmte, waarmee het bedrijf een bijdrage levert
aan een duurzamer Nederland. Om de kosten voor aansluitingen op het warmtenet te berekenen, maakt
Ennatuurlijk gebruik van ActoCalculatie.

Tijdrovende berekeningen in Excel

“We sluiten steeds meer woningen, bedrijven en

van warmteleidingen, de bijbehorende aansluitingen,

handig als een tool met ons mee kan groeien”, gaat

afleverstations en opwekmachines en kijkt hierbij naar

een realistische risicobegroting en de terugverdientijd.
“Wanneer we leidingen in de grond leggen en er is
sprake van vervuiling, dan moet de grond worden
gesaneerd”, vertelt Bert Mulderij, sales engineer

bij Ennatuurlijk. “De calculatie, kans op risico’s en

bijbehorende kosten berekenden we met een eigen

scholen aan op onze warmtenetten en dan is het

Bert verder. “Bovendien lijken bepaalde projecten op

elkaar en dan is het handig om recepten te gebruiken

voor de calculaties, omdat we die dan kunnen kopiëren.
De calculaties kostten ons veel tijd, omdat we die

handmatig moesten doen, net als het bijwerken van
prijzen.”

investeringsmodule en in Excel. Maar op een gegeven

De keuze voor Acto en ActoCalculatie

programma’s aan.”

partijen gesproken en verschillende demonstraties

moment liepen we tegen de grenzen van beide

Bert: “In het selectietraject hebben we meerdere

van hun calculatiesoftware gekregen. Samen met ons
team van key users en de projectmanager hebben
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Ennatuurlijk maakt calculaties voor het aanleggen
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KLANTCASE

we uiteindelijk gekozen voor Acto. ActoCalculatie is

Bert: “Verder hebben we nu meer inzicht in onze

van calculaties. Voor ons was dat een belangrijk punt,

Voorheen maakten we onze calculaties altijd op basis

omdat er meerdere collega’s met de software aan de
slag gingen en we het calculatieprogramma voor de

lange termijn kozen. Bovendien waren de maandelijkse

kosten lager, maar bovenal voelde het contact met Acto
goed.”

“Acto heeft een
persoonlijke benadering
wat een positief
gevoel gaf tijdens onze
samenwerking.”
Bert Mulderij –
sales engineer bij
EnnatuurlijkWoningbouw

ActoCalculatie

is een flexibele

calculaties, waar we analyses op los kunnen laten.

van kengetallen. Nu kunnen we veel gedetailleerder
berekenen met de standaard recepten die we

hebben en zijn onze inschattingen van de kosten veel

nauwkeuriger. Mocht het nodig zijn, dan doen we een

nacalculatie om te ontdekken waar de kostenverschillen
zitten. Dat helpt ons om de uiteindelijke calculaties en
recepten nog beter te specificeren.”

oplossing om

“De samenwerking met Acto verliep geheel naar

type calculaties

het begin een prettig contact met de accountmanagers

verschillende

te maken en kan
naar eigen wens
en behoefte
worden

ingericht en

dus helemaal

bedrijfsspecifiek
worden

gefinetuned. “Als key users hebben we de materiaallijst
vastgesteld om ActoCalculatie in te richten en om

een calculatie op te zetten”, vertelt Bert. “Vervolgens
hebben we een uitgebreide training gehad en de

software verkend. De 15 andere eindgebruikers zijn
daarna getraind door Acto.”

Kant-en-klare recepten voor snelle en
nauwkeurige calculaties
“In ActoCalculatie werken we nu met een eigen

tevredenheid”, vertelt Bert. “We hadden direct vanaf

en als ik een vraag had of een aanpassing wilde doen,
kon ik altijd bellen. Mijn vraag werd dan ook snel

opgepakt, erg fijn. En we zijn met het hele project
binnen budget gebleven.”

Op de planning: risicobegroting in ActoCalculatie
“We willen graag onze risicobegrotingen verwerken
in ActoCalculatie”, vertelt Bert. “Nu gebruiken we

hiervoor nog Excel: erg tijdrovend en foutgevoelig.
Wanneer we dat met ActoCalculatie kunnen doen,

hoeven we niet steeds te schakelen om de kans op

risico’s en de bijbehorende kosten vast te stellen. Het
mogelijk maken van realistische risicobegrotingen
in ons calculatieprogramma staat dus nog op ons
wensenlijstje om samen met Acto op te pakken.”

middelenbestand bestaande uit ruim 10.000 artikelen,

Wilt u net als Ennatuurlijk gemakkelijk en snel

hebben vastgelegd”, geeft Bert aan. “Hierdoor zijn

in ActoCalculatie, zoals het registreren van

waarin we ook de prijsafspraken met onze leveranciers
de prijzen waarmee we werken altijd up-to-date.

Verder maken we gebruik van recepten: kant-en-klare
artikellijsten die bijvoorbeeld van toepassing zijn op

de aansluiting van een woning op ons warmtenet. Zo
kunnen we veel sneller calculeren.”

calculeren dankzij slimme functionaliteiten

binnenkomende offerteaanvragen, het specificeren
van calculaties en het werken met actuele artikel-

en prijslijsten? Klik hieronder voor meer informatie
of neem contact met ons op voor een vrijblijvende
demonstratie.

Meer informatie
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een gebruiksvriendelijke oplossing voor het maken
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BETAALPROCES
E-FACTURATIE MET DICO

ELEKTRONISCH FACTUREREN VERPLICHT PER 1 JANUARI 2022
Werkt u samen met bouwbedrijven of levert u diensten of producten aan de bouwondernemingen? Dan bent u
verplicht om vanaf 1 januari 2022 elektronisch te factureren. Hierbij is de DICO-versie Sales005 de standaard.
Acto ondersteunt deze functionaliteit, dus stap tijdig over!

Bouwsector stapt over op DICO

Acto ondersteunt DICO Sales005

kost zowel de versturende als ontvangende partij veel

gestructureerd, digitaal bestand (geen pdf) waarbij alle

Jaarlijks gaan er miljoenen facturen over en weer. Dat

tijd en geld om die allemaal correct te verwerken. Met
elektronisch factureren kan dit proces efficiënter én

sneller verlopen, en is het ook nog eens voordeliger.
Om de voordelen ten volle te benutten stapt de

bouwsector op 1 januari 2022 over op deze manier

van factureren. Dit is het gevolg van een initiatief van
een aantal bouw- en installatiebedrijven samen met

Ketenstandaard, die begin vorig jaar zijn gestart om

van elektronisch facturen de standaard in de branche te
maken.

Meer informatie over dit initiatief en de deelnemers

Een elektronische factuur (e-factuur) is een

gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan
en hun eigen betekenis hebben. Een e-factuur kan

vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch
worden verwerkt in het andere systeem. Omdat alle
partijen daarbij dezelfde ’taal’ moeten spreken is er

DICO van Ketenstandaard. Vanaf 1 januari 2022 is de
versie Sales005 daarbij de standaard. De software
van Acto volgt de standaarden in de branche en

ondersteunt verkoopfacturen op basis van Sales005.

Ook de bestelorder, orderbevestiging, verzendbericht
en inkoopfactuur maken gebruik van deze standaard.
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leest op e-factureren in de bouw.
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E-facturatie gaat verder dan pdf per mail
versturen van facturen per e-mail via een pdf-

document. Hoewel het al de nodige voordelen biedt

ten opzichte van papieren facturen is er nog wel een

Onderstaand geven wij u nog een aantal redenen om
te starten met E-facturatie:

handmatige verwerking nodig. Denk hierbij niet alleen

Voordelen E-facturatie op basis van DICO:

bijlagen, maar ook nog het handmatig invoeren. Hierbij

•

aan het versturen van e-mails en het opslaan van de

is een foutje natuurlijk zo gemaakt. E-factureren gaat

SALES005 komt daar de GLN code nog bij.

gestructureerd bestand (UBL of XML-bestand) gemaakt

Spookfacturen en dubbele facturen worden

zodat de gegevens direct vanuit het ene ERP- of

een ander ERP- of boekhoudsysteem. Hier zijn geen
menselijke handelingen meer nodig.

Werkt u nog niet met E-facturatie?
Dan is dit het moment om ermee aan de slag te
gaan en bent u klaar voor 1 januari 2022. Tijdig
overstappen op E-facturen?
Neem contact met ons op!

gecontroleerd op IBAN, btw-nummer en KvKnummer. Bij facturen volgens DICO versie

een stap verder. Hierbij wordt van de factuur een

boekhoudsysteem automatisch verwerkt worden in

Extra veiligheid. Een e-factuur wordt

•
•
•

hierdoor eenvoudig onderschept.

Kosten- en tijdsbesparing; door minder
handelingen, minder (in-)directe kosten

Minder foutgevoelig; niets meer overtypen, is
minder kans op fouten

Krijg facturen sneller betaald; uit onderzoek is
gebleken dat de e-facturen gemiddeld 7 dagen
eerder betaald worden dan de traditionele
papieren factuur.

Bron: www.e-facturerenindebouw.nl

ACTO UPDATE - november 2021

Een andere vorm van digitaal factureren is het
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CALCULATIES UITWISSELEN
ZO WERKT HET

SNEL EN GEMAKKELIJK CALCULATIES UITWISSELEN MET CUF (XML)

Om calculatiegegevens uit te kunnen wisselen met

Met CUF kunt u gemakkelijker en sneller samenwerken

handig om dit via een afgesproken formaat te doen.

schaarste en topdrukte een uitkomst is.

andere applicaties en/of partijen in de keten, is het

Hiervoor is CUF, het Calculatie Uitwissel Formaat in
het leven geroepen. Dit uitwisselformaat (in XML)

is specifiek voor calculaties ontwikkeld en geldt als
standaard in de bouw- en installatiebranche.

CUF maakt samenwerken makkelijk

in de branche. Iets wat in tijden van personele

Wilt u ook gemakkelijk calculaties uitwisselen?

Neem contact met ons op en wij laten het u graag
zien!

Dankzij deze standaard is het mogelijk om gemaakte

calculaties in een andere software-oplossing verder te

verwerken, bijvoorbeeld om de nacalculatie te maken of
de calculatie door te zetten naar de werkbegroting en
die in opdracht van andere partijen calculaties maken,

is CUF een uitkomst. Zij kunnen in hun eigen calculatie-

tool de calculaties maken en in CUF-formaat aanleveren
aan de opdrachtgever.

MEER WETEN OVER CUFF »
ACTO UPDATE - november 2021

projectadministratie. Maar ook voor calculatiebureaus,
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ACTOBUSINESS
SAMENWERKING ACTO – THINKWISE

ACTO REALISEERT NEXT-GENERATION ERP-PLATFORM MET THINKWISE
In 2016 maakte Acto de strategische keuze om zijn bestaande software-oplossingen gefaseerd te

moderniseren met het Thinkwise Platform. Die destijds gewaagde strategie werpt inmiddels zijn vruchten af

en geeft Acto en zijn klanten een aanzienlijk competitief voordeel. De mogelijkheden en voordelen van deze
samenwerking zijn verwoord in een klantcase, waarvan u onderstaand de highlights kunt lezen.
Het complete artikel leest u hier.

Keuze voor nieuw platform

Hoge mate van personalisatie

directeur van het bedrijf, dat de digitale revolutie

softwareproducten zijn zeer positief ontvangen door

ook voor deze branches verstrekkende gevolgen zou

hebben. Hierop besloot de directie dat Acto een andere
ontwikkelstrategie moest gaan volgen. De ruim 35

jaar aan ervaring in de branche was door het bedrijf

vastgelegd in het ERP-platform, en dit gedachtengoed
moest behouden blijven in de nieuwe generatie van

het platform. Als technologie werd gekozen voor het

Thinkwise low-code platform, dat toen al uniek geschikt
was voor het ontwikkelen van grote applicaties en

De nieuwe, met Thinkwise ontwikkelde,

zowel bestaande als nieuwe klanten. Niet alleen
door de technologische vernieuwing, maar ook

omdat Acto nu in staat is om de software veel meer
te personaliseren voor zijn klanten. Dit is met name
interessant voor de enterprise-klantenkring van

Acto, die veel baat heeft bij de mogelijkheid om de

bedrijfssoftware zo goed mogelijk aan te laten sluiten
op hun interne systemen en processen.

bovendien naadloos op nieuwe technologieën kon

Daarnaast is de software volledig meertalig

“De levensduur van software wordt elke tien jaar de

bedrijven, en is deze standaard geschikt voor

overgaan.

helft korter,” vertelt Verhoef. “Thinkwise biedt ons

een wendbaar platform om daarmee om te gaan. We
kunnen met dit platform technologieonafhankelijk

ontwikkelen, en daarnaast zijn we niet meer afhankelijk
van traditionele programmeurs.”

gemaakt, wat een must is voor internationale

alle beeldschermformaten en mobiele devices.

Verder kunnen nieuwe productversies veel sneller

geïmplementeerd worden met het Thinkwise Platform,
en veel validatie en testen van de software wordt door
het platform geautomatiseerd.

Gefaseerde transitie

Geïntegreerde processen

uit onze software in Thinkwise gebouwd, zoals

een significant competitief voordeel door het inzetten

“We hebben in eerste instantie een aantal modules
op calculatiegebied, die geïntegreerd waren met
ons bestaande ERP-oplossing” zegt Verhoef.

“Daarna hebben we in 2020 de eerste generieke

bedrijfsoplossingen gelanceerd, onder de naam Luna.
Dit is een whitelabel versie van ons platform dat

specifiek gericht is op installatiebedrijven in het MKB.
Daarmee bieden we alle functionaliteit die bedrijven
in de installatie- en bouwbranche nodig hebben,
waaronder CRM, calculatie, werkvoorbereiding,

Met het nieuwe ERP-platform biedt Acto zijn klanten

van best practice branchemodellen voor bijvoorbeeld
utiliteit, infra, marine en offshore, industrie en

woningbouw, aangevuld met specifieke functionaliteit

voor processen waarmee zij zich kunnen onderscheiden
van hun concurrenten. Daarnaast is het een flexibel

en open platform, dat optimale ondersteuning biedt

voor zowel de huidige als toekomstige technologische
ontwikkelingen.

inkopen, voorraadbeheer, contractmanagement,

“Alles draait tegenwoordig om geïntegreerde

eerste generatie product wordt inmiddels bij diverse

beschikbaarheid van data,” zegt Verhoef.

servicemanagement en financiële urenregistratie. Dit
organisaties gebruikt en geïmplementeerd.”

en eenvoudige processen met steeds grotere
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“Softwareoplossingen moeten eenvoudig kunnen

aan de vooravond om onze software op basis van dit

voor ketenintegratie. Daarnaast moet het systeem

maken. Hierbij kiezen wij niet voor een monoliet, maar

eenvoudig gebruik kunnen maken van gegevens vanuit
sensortechnologie, zoals het Internet of Things, en

ondersteuning bieden voor predictive maintenance. En
de software moet natuurlijk gebruiksvriendelijk zijn.

Dit wordt continu getoetst op basis van onze no-hands
filosofie. We vragen ons telkens af waarom moet een
gebruiker iets doen en of dat niet slimmer kan.”

Hogere productiviteit

Sinds Acto de transitie naar Thinkwise startte, is de

nieuwe platform voor al onze klanten beschikbaar te
voor geïntegreerde oplossingen die passen in een

eco-systeem. Zo kunnen we ook eenvoudig aansluiten
op bestaande systemen door de openheid van het

platform. Het feit dat we nu uiterst snel nieuwe versies
en functionaliteit kunnen opleveren, biedt zowel Acto
als onze klanten een duidelijk concurrentievoordeel.
We hebben hiermee een wendbare (agile)

oplossing gecreëerd die snel kan meebewegen met
marktontwikkelingen.”

productiviteit van het ontwikkelteam aanzienlijk

Het doel is om alle klanten vanaf 2022 te migreren naar

ontwikkelaars en low-code ontwikkelaars meer

wachten tot het zover is. Acto heeft hiermee een flinke

gestegen. Daarnaast is de verhouding van traditionele
verschoven richting low-code.

Verder is Acto nu in staat om veel sneller, kleinere

updates uit te brengen “We leveren nu elke drie weken
een nieuwe versie op. Dat is veel sneller dan vroeger.”

Toekomstige ontwikkelingen

Als Verhoef terugblikt, is hij zeer tevreden met de

strategische keuze om het softwareplatform van Acto te
moderniseren met Thinkwise: “Thinkwise heeft ons de
middelen gegeven om de meest perfecte software te

maken. Wij zijn inmiddels in een ver gevorderd stadium

bij de realisatie van ons best mogelijk product, en staan

het nieuwe platform, ook al kunnen veel van hen niet

prestatie neergezet sinds de start van de ontwikkeling:
“We hebben echt enorm veel bereikt binnen relatief
korte tijd,” besluit Verhoef. “We zijn bijna zover om

onze legacy definitief op te ruimen, waarin miljoenenen
regels programmeercode zaten. Dat is heel erg knap,

als je erover nadenkt. Zonder Thinkwise hadden we dit
nooit kunnen doen.”
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NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.30
LOGISTIEK
Purchase2Pay op basis van DICO standaard

Makkelijk materieelgegevens muteren

ook Purchase2Pay aangepast en werkt deze nu ook met

muteren, kan dat een tijdrovende klus zijn. Om het

deze nieuwe standaard (SALES005). De XML-berichten
voor de order, orderresponse, despatchadvice en

de invoice worden nu op basis van deze standaard
uitgewisseld.

Als u veel materieelgegevens tegelijkertijd moet

gemakkelijker te maken, hebben we het mogelijk

gemaakt dat u die wijzigingen met behulp van een

importbestand kunt uitvoeren. Hiervoor moet u wel in
het materieelstambestand hebben aangegeven dat de

gegevens gewijzigd kunnen worden. Zo kunt u dus snel
en batchmatig gegevens wijzigen.

Factureren van verkooporders

Bij verkooporders moet worden aangegeven dat er
een factuur voor moet worden gemaakt. Dat was
natuurlijk niet handig en zorgde voor de nodige

fouten. De software is nu aangepast met een nieuwe
bedrijfsconstante. U kunt deze zo instellen dat als bij
de verkooporder is aangegeven dat er een factuur

moet worden gemaakt, deze informatie ook wordt

overgenomen bij de materiaaluitgifte. Uiteraard kunt u
hier per geval handmatig van afwijken.

Juiste leverancier bij besteladvies In-night
delivery

In-night delivery wordt steeds meer gebruikt en is voor
een snelle afhandeling van service-opdrachten en de

voortgang van projecten dan ook erg handig. Nog niet
alle leveranciers bieden deze service en in sommige
gevallen heeft ook uw voorkeursleverancier deze

service niet. Om de bestellingen voor in-night delivery
goed te laten verlopen en u dus altijd verzekerd

bent van de minimale gewenste voorraad, is er een
aanpassing gedaan in de software.

Meerdere bestelorders op een factuur

Als u gebruik maakt van Basware, kunt u nu ook een
factuur importeren waarop meerdere bestelorders

worden doorbelast. Wij hebben een aanpassing aan
de interface gedaan zodat nu per factuurregel een
btw-code gekoppeld kan worden, waardoor u dus
meerdere orders op een factuur kunt verwerken.
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Door de invoering van de nieuwe DICO standaard is
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NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.30
CALCULATIE
U kunt met behulp van de databox een andere offerte

Berekening laatst bekende normtijd
aangepast

nieuwe offerte. In een gelaagde offerte is het mogelijk

van een bewerking, ook de norminformatie (denk aan:

openen en daaruit elementen kopiëren naar een

om per hoofd, sub of detail een bouwdeel te kopiëren.
En als het gekopieerde bouwdeel al in de nieuwe

offerte voorkomt, dan kunt u daar via een pop-up een

nieuw bouwdeel voor aanmaken. Dit is nu ook mogelijk
voor een te kopiëren systeemdeel, als die al in de
nieuwe offerte voorkomt.

Muteren offertegegevens

U kunt in het calculatiescherm direct een wijziging

aanbrengen in de calculatieregels, bijvoorbeeld de

In de calculatie (CLC078) wordt nu naast de normtijd

normsoort, werksituatie en prijscategorie) opgeslagen.
Hiermee voorkomen we dat een verkeerde laatste

normtijd wordt gebruikt. Deze kan nu alleen nog maar
gebruikt worden als de oude bewerking niet meer

aanwezig is in het middelen basisbestand en als de

norminformatie van de offerte overeenkomt met de
opgeslagen norminformatie. Hierbij wordt ook een

onderscheid gemaakt tussen de interne en externe
normtijd.

moet uitvoeren dan kan dat een tijdrovende klus zijn.

Uitbreiding aantal karakters offerteteksten
in databox

tweetal nieuwe programma’s gemaakt. Eén waarmee

te kunnen, wordt de offertetekst uitgebreid tot 84

prijs of een omschrijving. Als u dit in meerdere offertes
Om deze werkzaamheden te versnellen, hebben we een
u offertegegevens kunt wijzigen en één waarmee u
gegevens van offerteposten kunt wijzigen.

Om in de databox (bij CLC078) meer informatie kwijt

karakters, dit was 42. Zo heeft u nog meer informatie

om te kunnen bepalen of het het juiste materiaal is wat

u selecteert. Heeft u genoeg aan 42 tekens? Dan kunt u
via een persoonlijke instelling aangeven dat de 2e regel
van de offertetekst niet getoond hoeft te worden.

ACTO
ACTO UPDATE
UPDATE -- november
november2021
2021

Drag en drop calculatie-elementen
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NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 21.30
SERVICE

FINANCIEEL

Controle op openstaande werkorders of
registratie bij afsluiten projectdeel

Accorderen urenstaten vereenvoudigd

monteur worden als kosten en opbrengsten geboekt

leidinggevende correcties aanbrengen en kunt deze uit

op een projectdeel. Voorheen kon een projectdeel
(abusievelijk) al worden afgesloten, terwijl er nog

lopende werkorders of registraties waren. Dat was

natuurlijk niet wenselijk en leverde veel administratieve
rompslomp op. De controle is aangepast en er wordt
nu ook naar de stadiumcode van de werkorder of
registratiecode gekeken. Op deze manier kan het

projectdeel niet worden afgesloten voordat deze op
‘gereed’ staat.

Als leidinggevende keurt u de uren van uw

medewerkers goed in iUVA. Hierbij kunt u als

naam van de medewerker ook direct goedkeuren. Dat
laatste werd nog wel eens vergeten en dan kreeg de

medewerker het verzoek om zijn uren (wederom) goed
te keuren. Dat leidde tot onduidelijke situaties. U kunt

daarom iUVA zo instellen dat als de leidinggevende een
aanpassing doet en deze als leidinggevende goedkeurt,
dit ook automatisch voor de onderliggende niveaus

gebeurt. Ook de administratie kan hiermee wijzigingen
doorvoeren en direct (ook naar de lagere niveaus)

automatisch accorderen. Dit zorgt voor een vlottere
afwerking van de urenadministratie.

Nooit meer per ongeluk een
termijnregeling met termijnschema’s
verwijderen

Om te voorkomen dat er termijnregelingen worden
verwijderd waarbij nog termijnschema’s aanwezig
zijn, is de software aangepast. Bij het verwijderen

wordt eerst automatisch gecontroleerd of er nog een
termijnschema aanwezig is. Is dat niet het geval, dan
wordt de regeling verwijderd.
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deze uitgave is besteed, blijven

vergissingen mogelijk. Uitgever en
auteurs kunnen daarvoor echter

geen aansprakelijkheid aanvaarden.

MEER INFORMATIE.
Amsterdamseweg 51a
3812 RP   Amersfoort
Postbus 1610

3800 BP Amersfoort
t

e
i

(033) 422 68 00

info@acto.nl
www.acto.nl
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