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Delta Light en SharePoint: een reis naar meer 
efficiëntie 

 

Beter samenwerken met collega's, een vlottere communicatie met klanten, efficiëntere processen 
doorheen alle afdelingen: het zijn flinke uitdagingen voor zowat elke organisatie. Gelukkig kan 
technologie hier vandaag meer dan ooit hulp bieden. 

Dit inzicht leeft al geruime tijd bij Delta Light, een wereldspeler op het vlak van architecturale 
verlichting. Het bedrijf voerde vijf jaar geleden SharePoint in met als doel de communicatie binnen het 
bedrijf te stroomlijnen en de samenwerking te vereenvoudigen. Wat begon met een eenvoudig 
intranet, groeide uit tot een onmisbaar platform dat tal van processen in verschillende afdelingen 
efficiënter doet verlopen. IT-manager Jan Blomme doet het verhaal van de SharePointreis die Delta 
Light heeft afgelegd. 

Voor het vertrek 

Een succesvolle reis vergt een goede voorbereiding: dat geldt ook wanneer je SharePoint 
implementeert. Toen bij Delta Light beslist werd om van start te gaan met SharePoint, werd daarom 
eerst even stilgestaan bij het hoe en het waarom van SharePoint, om zo de juiste doelstellingen te 
kunnen definiëren. Om die doelstellingen goed in kaart te brengen, riep Delta Light de hulp in van 
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Savaco, dat  hiertoe een Business & Process Audit organiseerde bij Delta Light. Hierbij werd nagegaan 
hoe Delta Light op dat moment georganiseerd was, wat de belangrijkste processen waren en waar het 
bedrijf in de toekomst naartoe wilde. “We bekeken waar procesmatig de belangrijkste struikelblokken 
lagen en hoe een technologie als SharePoint ons kon helpen om op die punten tijd terug te winnen”, 
vertelt Jan Blomme. “Samen met Savaco legden we op die manier verschillende pijnpunten bloot. 
Security was daar één van: omdat we met heel wat mensen overal ter wereld samenwerken, moest 
een samenwerkingsplatform de nodige beveiligingsmaatregelen voorzien, zodat de gegevens die we 
delen enkel voor de juiste personen zichtbaar zijn. Daarnaast merkten we dat we verschillende noden 
hadden op het vlak van document management, en dat heel wat processen vlotter zouden lopen als 
we ze automatiseerden.”  

 

De eerste resultaten  

Op basis van deze input werkte Savaco voor Delta Light een eerste SharePointoplossing uit. Die 
bestond uit een basis intranet, een oplossing voor Document Management, een People Search tool en 
een tool voor kwaliteits- en klachtenbeheer.  

“Deze eerste tools werden binnen Delta Light echter nogal lauw onthaald. Gebruikers vonden de 
intranet-homepagina niet inspirerend, de search werd niet veel gebruikt en het kwaliteitsbeheer bleek 
toch complexer dan eerst werd ingeschat”, aldus Blomme. “Dus moest er op zoek gegaan worden naar 
een breder draagvlak bij de gebruikers.”  

 

Wie is Delta Light?  

Delta Light®, dat in 1989 door zaakvoerder en ontwerper 
Paul Ameloot werd opgericht, is vandaag uitgegroeid tot 
marktleider en trendsetter in architecturale verlichting. Het bedrijf met hoofdzetel in Moorsele is actief 
in 120 landen en krijgt wereldwijd erkenning voor zijn vernieuwende verlichtingsconcepten voor 
residentiële, commerciële en professionele omgevingen. 

www.deltalight.com 

 “Tijdens een Business & Process Audit bekeken we waar 
procesmatig de belangrijkste struikelblokken lagen en hoe een 

technologie als SharePoint ons kon helpen om op die punten tijd 
terug te winnen. Samen met Savaco legden we op die manier 

verschillende pijnpunten bloot.” 
 

Jan Blomme, IT Manager Delta Light  

http://www.deltalight.com/
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Daarop kreeg het intranet een moderne look & feel, zoals het een designbedrijf betaamt, en werd de 
People Search intuïtiever gemaakt. Daarnaast werden twee nieuwe applicaties geïntroduceerd die de 
kracht van SharePoint meteen aantoonden voor zowat alle medewerkers.  

“We implementeerden een lunchapplicatie waarmee medewerkers broodjes kunnen bestellen voor 
de lunch. En met een Product Search tool brachten we gegevens uit verschillende bronnen – zoals ERP, 
de website, handleidingen en dergelijke – samen in één tool, zodat medewerkers flink wat tijd 
besparen bij het zoeken naar productinformatie. Dit lijken op het eerste zicht geen spectaculaire tools, 
maar hiermee slaagden we er wel in om aan iedereen aan te tonen hoe SharePoint ons kan helpen 
efficiënter te werken. Op die manier creëerden we een zeker enthousiasme voor SharePoint bij de 
medewerkers”, vertelt Blomme. 

Gebruikers nauwer betrokken  

Om gebruikers nog beter te betrekken in het SharePointverhaal, werden key user meetings 
georganiseerd. “We stelden werkgroepen van gebruikers samen, vroegen hen wat SharePoint in hun 
afdeling kon verbeteren en polsten of ze vragen of suggesties hadden voor bestaande workloads”, gaat 
Blomme verder.  

“Bovendien stelden we een SharePoint verbindingsofficier aan, die als liaison fungeert tussen de 
gebruikers bij Delta Light en het SharePointteam bij Savaco. Hij staat in voor kleine aanpassingen en 
het zelf opzetten van bepaalde setups. Daarnaast is hij het centrale aanspreekpunt voor de gebruikers 
bij vragen, en voor complexere zaken kan hij te rade gaan bij de experts van Savaco.” 

Volle kracht vooruit voor R&D 

Deze focus op gebruikers wierp al snel zijn vruchten af. Steeds meer medewerkers schoven zelf nieuwe 
ideeën met SharePoint naar voren. Zo werd het platform stelselmatig uitgebreid met nieuwe tools. 
Voor de R&D-afdeling werd een tool voor de zogenaamde Specials ontworpen. Specials zijn 
maatwerkuitvoeringen van standaardproducten, op basis van een specifieke vraag van een klant: 
bijvoorbeeld een standaardarmatuur die wordt gevraagd in een ander kleur of met andere leds. “Om 
die aanvragen van de klant via het salesteam tot bij R&D te loodsen, stuurde men voordien e-mails 
naar groepen mensen, in de hoop dat de mail bij de juiste persoon zou terecht komen”, vertelt 
Blomme. “Nu zorgt een gestructureerd software-powered proces ervoor dat aanvragen meteen bij de 
juiste persoon terechtkomen en dat de juiste goedkeuringen tijdig gebeuren. Er wordt in de tool voor 
iedere special ook automatisch een specificatiesheet aangemaakt in pdf. In een handig kanban 
dashboard kan R&D bovendien vlot de status opvolgen van de verschillende aanvragen.” De nieuwe 
Specials tool bleek al snel erg succesvol: na anderhalf jaar gebruik werden al 5441 specials-aanvragen 
via de nieuwe tool behandeld, dat zijn er zo’n 200 per maand. 

Ook voor het maken van handleidingen voor nieuwe producten werd een workflow binnen R&D 
opgesteld. De workflow leidt de opmaak van een handleiding in goede banen: van creatie en updates 
tot finale goedkeuring. Ook hier wordt de status van de verschillende handleidingen bijgehouden in 
een handig overzichtsrapport. 
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Productie springt op de kar  

Bij het zien van de efficiëntiewinst die binnen R&D werd geboekt, sprongen ook andere afdelingen op 
de kar en werden voor hen heel wat tijdbesparende toepassingen uitgewerkt. Bij de productieafdeling 
geeft de Shopfloor applicatie operatoren een handig overzicht van de geplande productieorders per 
werkstation en per operator. Het overzicht wordt op grote schermen in de productie weergegeven. 
Wie een productieorder start of afwerkt, kan dit via een eenvoudige knop aangeven. Zo weet iedereen 
te allen tijde welke orders nog openstaan en welke klaar zijn.  Dit alles gebeurt op basis van een 
tweewegscommunicatie tussen SharePoint en het ERP-systeem.  

Het opmaken van 
productiedossiers verloopt 
dankzij SharePoint nu ook zo 
goed als automatisch. “Vroeger 
kwam bij het opmaken van 
productiedossiers heel wat 
knip- en plakwerk kijken: foto’s 
van de uit te voeren 
handelingen moesten netjes 
onder elkaar in een Word-
document gezet worden, 
daaronder werden dan de 
instructies genoteerd. Nu 
worden die foto’s 
eenvoudigweg opgeladen in 
een SharePoint-bibliotheek. Op 
basis hiervan wordt automatisch een netjes geformatteerde pagina gegenereerd. Hierbij moeten enkel 
nog de instructies  genoteerd worden – ook die staan automatisch op de juiste positie. Een enorme 
tijdswinst voor wie deze productiedossiers moet opmaken en updaten”, weet Blomme. 

Ook ondersteunende diensten doen mee 

“Ook bij de ondersteunende diensten werden de mogelijkheden van SharePoint steeds duidelijker”, 
gaat Blomme verder. “Ook voor hen zetten we dus verschillende applicaties op om hun processen te 
optimaliseren. Om ons contractbeheer te vereenvoudigen zetten we op SharePoint contracttemplates 
op (in verschillende talen, voor verschillende contexten, …) van waaruit automatisch een pdf-file wordt 
gegenereerd. De applicatie laat ook toe om contracten makkelijk op te volgen. In een groeiend bedrijf 
als het onze staat ook de HR-afdeling voor heel wat uitdagingen. Ook zij bekijken momenteel hoe 
SharePoint hen kan helpen om tijd te winnen.” 

“Belangrijk bij dit soort applicaties is dat niet iedereen zomaar inzage mag hebben in contracten of 
personeelszaken”, vult Blomme aan. “Het aspect security is bij het opzetten van dergelijke tools dan 
ook van groot belang. Role-based Access brengt hier de nodige bescherming van de 
documentbibliotheken.”  
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Naar een succesvol SharePointplatform: enkele tips  

Het SharePointtraject dat Delta Light aflegde, is zeker een succes te noemen. “Vijf jaar geleden startten 
we met een eenvoudig intranet, maar gaandeweg is ons SharePointplatform uitgegroeid tot een 
onmisbare tool binnen onze organisatie”, bevestigt Blomme. De cijfers bevestigen dit. Het Delta Light 
SharePoint platform telt vandaag 131 sites en herbergt 175 000 documenten.  Wel 188 verschillende 
Nintex Workflows leiden interne processen op het SharePointplatform in goede banen. 

In die tijd botste men bij Delta Light ook wel op een aantal obstakels. Zo leerde men heel wat bij over 
het uitbouwen en up-and-running houden van een SharePointplatform. Jan Blomme geeft dan ook 
graag enkele SharePoint do’s & don’ts mee. “Een tip voor wie met SharePoint wil starten is: bepaal een 
duidelijke scope en weersta aan de verleiding om het project te groots aan te pakken of te veel ineens 
te doen. Think big, start small but keep growing is hier het motto.”  

“Daarnaast zet ik ook graag het belang van user adoption, de gebruikers dus, in de verf. Voorzie 
voldoende tijd voor het trainen en begeleiden van key users en gebruikers. En probeer zo veel mogelijk 
mensen mee te krijgen in je SharePointproject. Begin met een aantal simpele, gebruiksvriendelijke 
tools. Zo worden gebruikers zich snel bewust van de kracht van SharePoint. Tot slot is het voor ons een 
grote meerwaarde dat we een eigen SharePoint-expert in huis hebben die als tussenpersoon fungeert 
tussen de gebruikers bij ons en de ontwikkelaars bij Savaco.” 

 

Klaar voor de volgende etappe  

De SharePointreis bij Delta Light zit er ook vandaag nog niet op. “We bereiden momenteel volop de 
invoer van een nieuw ERP-pakket voor; hierbij zal SharePoint nauw betrokken worden. “Bestaande 
links tussen ERP en SharePoint zullen moeten aangepast worden, en waar nodig voorzien we nieuwe 
connecties”, legt Blomme uit. “Daarnaast overwegen we om van de bestaande on-premise 
SharePointomgeving te evolueren naar een hybride setup waarbij SharePoint Online het uitwisselen 
van grote bestanden met onze buitenlandse filialen moet bevorderen. Ons ultieme doel is om 
SharePoint verder uit te rollen naar de volledige Delta Light Group, wereldwijd. We hebben dus nog 
grote plannen met SharePoint. Plannen die we graag samen met onze partner Savaco willen 
realiseren.” 

 

 

 “Een tip voor wie met SharePoint wil starten is: bepaal een 
duidelijke scope en weersta aan de verleiding om het project te 
groots aan te pakken of te veel ineens te doen. Think big, start 

small but keep growing is hier het motto.” 
 

Jan Blomme, IT Manager Delta Light  
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|Vragen?| 
Indien u nog vragen heeft over dit specifieke project of indien u 
meer informatie wenst over hoe Savaco kan helpen om uw IT-
doelstellingen te realiseren, aarzel niet om vrijblijvend contact op 
te nemen met Sven Buysrogge  (sven.buysrogge@savaco.com; 
056 26 03 34). 
 

Meer info: www.savaco.com 
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