
Case study

Keuze voor Seeburger

Het hoge kennis – en expertise 
niveau van Seeburger was voor 
CrH doorslaggevend om voor 
de eDI-adapters voor SAP van 
Seeburger te kiezen. De jaren-
lange ervaring en leidende posi-
tie op het gebied van business-
to-business integratie, maakte  
Seeburger voor CrH de ideale 
partner.

ralf Decker vertelt hierover: 
“Seeburger is een belangrijke 
kennispartner die onze operati-
onele organisaties in staat stelt 
om klanten zelf te adviseren en 
hen eenvoudig aan te sluiten op 
de eDI-adapters. Dit was ons niet 
gelukt zonder het hoge experti-
seniveau van Seeburger. Van 
hen kan ik out-of-the-box ideeën 
verwachten, zodat we altijd tot 
een passende oplossing komen.”

CrH is een internationale marktleider op het gebied van bouwmaterialenhandel en 
onderhoudt intensieve relaties met partijen in de bouwketen. In europa bestaat CrH 
uit drie organisatiedivisies; Producten, Materialen en Distributie. Om optimale com-
municatie met al haar stakeholders te faciliteren heeft de organisatiedivisie Producten 
van CrH europa Seeburger ingezet om het berichtenverkeer te standaardiseren en te 
integreren met SAP. 

SAP uitrol als aanleiding
 
In 2011 startte CrH een SAP uitrol met als doel kosten te besparen door het standaar-
diseren van de erP-infrastructuur. Om dit te bereiken werden de logistieke processen 
en de bedrijfsadministratie van CrH gecentraliseerd. Dit werd gerealiseerd door de 
internationale uitrol van SAP erP. Door het wegvallen van een organisatielaag is directe 
communicatie noodzakelijk tussen CrH en haar operationele organisaties en klanten, 
denk aan bouwmarkten als bauhaus en Hagebau, en bouwbedrijven als eurobaustoff. 
Dit bracht echter ook een uitdaging met zich mee: de operationele organisaties en 
klanten gebruiken namelijk verschillende typen berichtenformaten om gegevens als 
facturen, orders en orderbevestigingen uit te wisselen.

Het is bijna onmogelijk om alle communicatie met de verschillende partijen in binnen- 
en buitenland via één formaat te laten verlopen, omdat deze partijen vaak eigen inter-
pretaties van de eDI-standaard hebben. Daarom ontstond er behoefte aan eDI-adapters 
die de verschillende typen berichtformaten ondersteunen en deze eenvoudig en effi-
ciënt kunnen omzetten van en naar de interne op SAP-gebaseerde CrH-standaard. CrH 
koos voor de inzet van eDI-adapters voor SAP PI van Seeburger.

ralf Decker, SAP Competence Center Manager: “We hadden een zeer sterke basis nodig 
om SAP en de eDI-adapters te combineren en de gegevensuitwisseling tussen de orga-
nisatieniveaus automatisch te laten verlopen. Deze fundering moet bruikbaar zijn voor 
de gehele organisatie. Ook moet de fundering schaalbaar zijn om toekomstige uitrol te 
vereenvoudigen. Seeburger was in staat om dit samen met ons te realiseren.”

CrH optimaliseert elektronische communicatie met oplossing van Seeburger 
Inzet eDI-adapters leidt tot kostenbesparing
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Aanzienlijke kostenbesparingen 
 
Met de inzet van eDI-adapters van Seeburger optimaliseert CrH haar gegevensuitwis-
seling met klanten en leveranciers. Orders van klanten worden automatisch omgezet in 
het berichtenformat dat CrH gebruikt en doorgestuurd naar hun SAP eCC-systeem. Hier-
door besparen CrH en haar klanten aanzienlijk op kosten, omdat alle gegevens auto-
matisch worden omgezet en doorgestuurd. Handmatige order- en facturatieprocessen 
worden teruggedrongen en fouten worden geëlimineerd. gegevens worden bovendien 
eenvoudiger, sneller en efficiënter gedeeld.

Dankzij de nauwe samenwerking met Seeburger heeft CrH nu zelf de juiste kennis in 
huis om de eDI-adapters te onderhouden en eenvoudig te beheren. Naast kostenbe-
sparing is CrH door deze werkwijze in staat om de relatie met operationele organisaties 
en klanten te versterken. Allen worden voorzien in hun behoefte door een goedwer-
kende gegevensuitwisseling die aansluit op elk type berichtenformat. bovendien kan 
de status van elke order eenvoudig via een webportal worden gevolgd, hierdoor ont-
staat meer inzicht en transparantie in het proces. 

SAP en de eDI-adapters zijn uitgerold naar tien verschillende operationele organisaties 
van CrH gevestigd in drie verschillende landen, te weten belgië, Nederland en Duits-
land.

basis voor de toekomst

ralf Decker over de samenwerking 
met Seeburger. “Seeburger 
heeft zich echt bewezen met dit 
project. Het was voor ons van 
groot belang om het gehele eDI-
project binnen tien maanden op 
te zetten. Snelheid en een goede 
afstemming waren dus geboden.
De medewerkers van Seeburger 
zijn erg professioneel en vol ent-
housiasme van start gegaan. Met 
het juiste expertiseniveau zijn 
zij in staat de juiste stappen te 
volgen om tot een goed eindre-
sultaat te komen en daar zijn we 
trots op. In de toekomst willen we 
de eDI-adapters van Seeburger 
ook voor andere berichttypes in-
zetten.”


