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SchuLd
Na bijna 6 maanden ‘Biluka’ (een

• . verwijzing naar de Bijloke, de plaats

waarde wortels van het UZ Gent lig
gen, nvdr) beginnen de voordelen
stilaan boven te drijven. Zo is hetvol
ledige facturatieproces omgegooid
en verbeterd. “Hier komen gemid

deld een kleine 10.000 factoren per
maand binnen. Vroeger gebeurde
dat ~siek verspreid over de UZ Gent
campus. Geen wonder dat er dan al
eens factuur bleef liggen. Dat pro
ces hebben we nu volledig omge
draaid: alle facturen moeten nu cen
traal binnenkomen. Die worden daar
gescand en gaan dan elektronisch
naar de juiste dienst Daar moeten
die elektronisch goed- of afgekeurd
worden. Ook worden er geen leve
ranciersfactui-en meer aanvaard als
er geenbewijs is van bestelling.”

Het voordeel isbijvoorbeeld dat
hetziekenhuis eindelijk zicht heeft
op zijn betalingsachteistand. “Het
probleem was vôordien dat de re
visoren bij onzè jaarrekëning altijd
een grootvoorbehoud maakten, om
dat wij onzë openstaande schuld niet
kénden. “Nog een voordeel: als de
levèring in het systeem correct (dus
met bestelbon) is afgevinkt en de
factuür komt, dan wordt die auto
malisch goedgekeurd voor betaling.
“Vandaag is dat ongeveer 43 procent
van de inkomende factoren. We be
sparen ettelijke honderdduizenden
euro’s aan lijd en manueel werk op
die manier.” Op de verschillende
secretariaten hebben ze bovendien
een ‘single source of the truth’. “De

vroeger gebruikte Excel-files zijn
niet meer nodig. Je kan alles cen
traal bekijken.”

Visitekaartje
Hoewel Bart Sijnave zegt dat hij

“er een jaar niet wilt aankomen” - “ik
wil het systeem eerst laten stabili
seren” - heeft hij nog heel wat op zijn
boterham. “De ‘request for infor
mation’ voor onze tweede fase - de
supply chain - loopt nu. Begin vol
gend jaar beginnen we te imple
menteren. De derde fase, in 2014,
zal focussen op de FIR “ Voorts komt
er een overkoepelend BI-project en
een aparte aanbesteding voor het
onderhoud van het SAP-systeem.
Bart De Ridder van Accentuj-e geeft
nu al aan dat het bedrijf zich kandi
daat zal stellen voor zowel fase 2, het
BI-project als het onderhoud. Voor
het bedrijf is het SAP-project een vi
sitekaartje in sector. “Wij hebben
veel leergeld betaald voor deze sa
menwerking, ook veel gelhvesteerd.
Maar ik heb 19 jaar SAP-imple
mentaties gedaan en wat hier neer
gezet is, is voor mij dé referentie
in de ziekenhuissector. Voordien
was er enkel Partezis en een beet
je Microsoft. Op z’n minst geefje de
ziekenhuizen nu keuze.”#

• entkrigtvinger
~ de poLs met SAP
De Langyerwachte eerste fase van het SAP-project van het Gentse
universitaire ziekenhuis is sinds Nieuwjaar draaiende ‘Biluka’, zoals het
g~~ddôPt werd, begint de eerste resuLtaten af te werpen. Stefan Grommen
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