
“De ontwerpers hebben goed naar de klanten geluisterd”, zegt Geoffry 
Bauwens, Financial Manager bij BMW De Schepper in Sint-Niklaas.  
“Ze zochten een oplossing voor alle opmerkingen op Isabel 5 en dachten 
grondig na over de gebruiksvriendelijkheid. Onlangs stelde ik nog een 
aanpassing in de rapportering voor. ‘Dit is al in volle ontwikkeling’, was 
de reactie. Ik werk nu een goed jaar met Isabel 6 en ben heel tevreden.”

BMW-concessiehouder De Schepper investeert in de toekomst met een complete renovatie 
die de capaciteit verdubbelt. “BMW is een premiummerk. Onze klanten willen een service 
van topkwaliteit. Daarvoor zorgt nu een team van 21 medewerkers. En we zijn volop bezig 
met de aanwerving van nog meer experts om de uitbreiding rimpelloos te laten verlopen.”

ExpaNSIE
Geoffry Bauwens: “Voor ik in juli 2008 aan de slag ging, werden alle financiële verrichtingen 
afgehandeld met pc-banking. Door de economische situatie en de financiering van de 
lopende investeringen, konden we niet langer met één bank blijven werken. Nu hebben we 
rekeningen bij de vier Belgische grootbanken. Vier aparte toepassingen voor pc-banking? 
Dat is geen werkbare optie. Zelf werkte ik vroeger al met Isabel en ik voerde het ook hier in. 
Isabel stelde me voor om meteen met Isabel 6 te starten. Dat was de goede keuze!”

“Isabel 6 is een onlinetoepassing. Eindelijk komaf met die ene pc waarop iedereen alle 
bewerkingen moest uitvoeren. Nu log ik regelmatig ’s avonds thuis nog eens in om details 
of overzichten te checken. Zelfs op reis volg ik het wel en wee van onze garage! Mijn eerste 
werk ’s morgens? De kaspositie checken. Ik open gewoon mijn browser, met een sneltoets 
roep ik Isabel op, en ik heb onmiddellijk alle up-to-date rekeningsaldo’s en transacties 
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dan is mijn kostenplaatje snel gemaakt

Vijftig procent minder     

   routinewerk

BMW De Schepper



in een ooGoPSLAG 
altijd en overal toegang,   +
zelfs thuis en op reis.

Onmiddellijk up-to-date  +
rekeningsaldo’s en transacties  
bij vier banken.

Tijd besparen dankzij integratie   +
met boekhoudpakket.

Routinewerk met helft verminderd. +

ook Genieten VAn deze 
VoordeLen?

Isabel 6 gebruiker worden:  �
Ga naar www.isabel.eu en klik 
op “Isabel-cliënt worden” en 
dan “Isabel 6 aanvragen”.

Een bank toevoegen in Isabel:  �
Ga naar www.isabel.eu  
en klik op Support.  
Kies uw Isabel-versie en dan  
“Uw abonnement beheren”.

Een boekhoudpakket gebruiken:  �
Ga naar www.isabel.eu/go

bij de vier banken. En dat doe ik nog minstens twee keer dag. Bijvoorbeeld als een klant, 
net voor hij naar hier kwam, zijn nieuwe wagen met pc-banking betaalde, kan ik dat snel 
dubbelchecken.”

IN 5 MINuTEN
“Kijk, gisteren betaalde ik voor meer dan 100.000 euro facturen aan 64 leveranciers. Onze 
BMW-software op basis van Microsoft Dynamics, integreert daarvoor perfect in Isabel. Geen 
vijf minuten en alle betalingen waren volledig verwerkt. Met pc-banking had me dat meer 
dan een uur gekost. Nu wordt er gewerkt aan de verwerking van inkomende betalingen met 
gestructureerde mededelingen. Dan verhoogt de efficiëntie nog eens exponentieel.”

“Ik maak graag de vergelijking met Isabel 5 waarmee ik in mijn vroegere functie werkte. Met 
Isabel 6 spaar ik voor mijn dagelijkse routinewerk gemakkelijk de helft van de tijd uit. En ik 
herinner me nog de updates van Isabel 5. Dat was installeren, pc herstarten, reorganiseren, 
… Nu gebeuren de updates op de servers tijdens het weekend. Ik werk nu ruim een jaar met 
Isabel 6 en uitvallen is er niet meer bij.”

koStenPLAAtje SNEl GEMaaKT
“Isabel 6 is gebruiksvriendelijker, de menu’s zijn duidelijker en intuïtiever, en de visualisering 
van alle verrichtingsdetails verloopt uitstekend. De rapporteringsmodule biedt heel veel 
mogelijkheden en er komen er nog altijd bij. De historiek helpt mij efficiënt te zoeken naar 
oudere gegevens. Je betaalt natuurlijk voor al dat gemak. Maar als ik uitreken hoeveel tijd 
ik uitspaar door verhoogde efficiëntie, dan is mijn kostenplaatje snel gemaakt. Binnenkort 
gaat mijnheer De Schepper ook zelf Isabel 6 gebruiken. Dan kan ook hij de kassituatie beter 
volgen. En hoeft hij er niet voor langs te komen op mijn bureau!”
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