
Met DICO laat je het systeem 
voor je werken

Enorme tijdwinst dankzij automatisering van O2C-administratie

Tussen de Swinhaven en Drechthaven bij de Oude Maas ligt het uitgestrekte terrein van 
Houtgroep Van Drimmelen. Vroeger meerden hier schepen uit Zweden en Finland aan met 
vrachtladingen hout. Tegenwoordig komen alle leveringen over de weg. Communicatie met 
afnemers van het hout loopt sinds de introductie van DICO snel en foutloos zelfs via een 
digitale snelweg.
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Foutloze en snelle handelscommunicatie 
dankzij DICO

Automatische verwerking van orderberichten.
Worden meteen ingelezen en omgezet tot 
verkooporders, zonder tussenkomst van een 
verkoper

Berichten direct inleesbaar in ERP-systeem, 
bespaart enorm veel controlewerkzaamheden

Ambitie in de keten om volledig uit te rollen 
naar alle aannemers



Lees meer

Magneetkaart computer
Otto van Wort, hoofd ICT - hierboven afgebeeld - 
heeft heel wat veranderingen meegemaakt in de 
48 jaar dat hij bij Van Drimmelen werkt. Hij begon 
met het bedienen van een magneetkaart computer. 
Via minicomputers en later het systeembeheer en 
softwareontwikkeling in eigen beheer, werkt hij 
nu met een ERP cloudoplossing. “Toen ik voor het 
eerst hoorde over DICO was ik meteen enthousiast,” 
zegt Van Wort. “Ik zag direct de voordelen van deze 
snelle, veilige en foutloze manier van het uitwisselen 
van gestructureerde data. We hadden al ervaring 
met de Doe-Het-Zelf branche door het werken met 
EDI, zeg maar de voorloper van XML berichten. 
Orderberichten worden daarmee automatisch 
binnengehaald en ingelezen en door ons systeem 
omgezet tot verkooporders, zonder dat daar een 
verkoper aan te pas komt. DICO is een EDI-formaat, 
het meest toegankelijke, laagdrempelige en daarmee 
de makkelijkste manier van uitwisselen van berichten. 

Van DICO-bericht naar ERP 
“DICO berichten zijn ontwikkeld op basis van 
XML en tot stand gekomen door afspraken tussen 
leverancier en afnemer. Door deze standaardisering 
is bijvoorbeeld het orderbericht eenvoudig in te 
lezen in de (ERP) applicaties. Ook stelt het ons in 
staat om vanuit de (ERP) applicatie, DICO berichten 
te ontwikkelen en te versturen. Dat geldt voor alle 
berichten: orderbevestigingen, verzendberichten 
en factuurberichten. De berichten zijn foutloos en 
besparen veel controlewerkzaamheden. Het kost even 
wat tijd om alles goed in te richten, maar daarna levert 

het enorm veel tijd op. Met andere woorden, DICO 
berichten stellen ons in staat het computersysteem 
voor ons te laten werken, in plaats van dat je alle 
gegevens handmatig moet invoeren. ”

Ondersteuning
Sinds 2010 levert SRC de nodige ondersteuning 
bij het digitaliseren van het bedrijfsproces van Van 
Drimmelen. Het begon met de EDI-oplossing. Daarna is 
DICO als EDI-formaat toegevoegd. SRC maakte in een 
paar dagen de eenmalige mapping naar DICO voor de 
inhouse bestanden die Van Wort aanlevert. Nu werkt 
alles naar behoren en wordt SRC alleen ingeschakeld 
als er een nieuw DICO-bericht bijkomt. En SRC helpt 
bij het toevoegen van een nieuwe klant, waarmee 
ook bestel- en factuurgegevens via DICO worden 
uitgewisseld. 

Gemiste kans
 “Ik vind het jammer dat aannemers tot op heden 
alleen met de DICO-factuurberichten werken. Dat 
is een gemiste kans. Het hele proces van onze 
houtleveringen begint immers bij de order die 
geplaatst wordt door de aannemer. Die komt bij ons 
in het systeem, met daarin duidelijk aangegeven wat 
er precies besteld wordt, hoeveel en waar en wanneer 
de bestelling geleverd moet worden. Daar kan je dus 
ook nooit discussie over hebben, anders dan bij een 
bestelling die telefonisch geplaatst wordt.
Door ook gebruik te maken van de orderbevestiging- 
en verzendberichten en deze binnen de eigen 
applicatie van de aannemer tegen elkaar af te zetten, 
kan nog meer onnodig, administratief werk worden 
voorkomen.”



Groot succes
“Als het gebruik van de nieuwste versie van DICO 
(DICO005) steeds meer ingeburgerd raakt, verwacht 
ik dat nog veel meer van onze klanten gebruik 
gaan maken van DICO. De meeste aannemers zijn 
er inmiddels wel klaar voor. Ik hoop dat ze, in de 
nabije toekomst, ook gebruik  gaan maken van het 
orderbericht, orderbevestiging en verzendbericht. 
Dan kunnen we echt een groot succes behalen met 
digitaliseren in de bouw!” aldus Otto van Wort.

Alles onder één dak!
Van Drimmelen is in 1923 opgericht en in de loop der 
jaren uitgegroeid tot één van de grootste zelfstandige 
houtbedrijven in Nederland. Inmiddels werken er 
ruim 110 medewerkers in het familiebedrijf. Op de 
Merwedeweg in Zwijndrecht beschikken ze over 

ruim acht hectare oppervlakte waar de loodsen 
worden gevuld met kwalitatief hoogwaardig hout en 
plaatmateriaal. Daarnaast voeren ze ter plaatse vrijwel 
alle mogelijke bewerkingen van deze materialen uit 
voor hun klanten en partners. Zij bieden alles op het 
gebied van hout, plaatmateriaal en bewerkingen op 
één locatie. 

“Ik hoop dat onze aannemers 
in de nabije toekomst, ook 
gebruik gaan maken van het 
orderbericht, orderbevestiging 
en verzendbericht. Dan kunnen 
we echt een groot succes 
behalen met digitaliseren in de 
bouw!”
- Otto van Wort

Wilt u ook het werk op uw order-to-cash administratie verlichten?
Neem contact met ons op:

sales@src.eu +31(0)229 233 154


