
Sakura ontwikkelt laboratoriumapparatuur 
voor kankeronderzoek. Hun doel: volledig 
geautomatiseerde anatomische pathologie, zodat de 
kanker sneller gediagnosticeerd kan worden. Sakura 
vroeg E-mergo om een datawarehouse voor ze op te 
zetten. Dit is een vereiste voor de overgang naar een 
nieuw ERP-systeem. 

“When it comes to diagnosing cancer, there’s 
no time to wait”, is de slogan van Sakura. De van 
oorsprong Japanse onderneming ontwikkelt voor 
iedere stap in het pathologielab apparaten en levert 
ook bijbehorende services. Sakura bestaat al 300 
jaar en heeft fabrieken in Japan, de Verenigde Staten 
en Europa. “Officieel vallen we onder de Verenigde 
Staten, maar we zijn in Europa een zelfstandige entiteit, 
waardoor we vrij onafhankelijk kunnen bestaan”, 
zegt Martijn Vervoort, Manager IT bij Sakura. De 
afgelopen jaren ontstond de behoefte om de data uit 
de verschillende Regional Business Units op een meer 
eenduidige en gevalideerde manier te verwerken. 

Inzicht  

“Met TimeXtender hebben we een stevige 
fundering voor de toekomst gelegd”

Sakura





Solution Overview Hier kwam de expertise van E-mergo van pas. “In totaal 
werkt Sakura Finetek Europe B.V. in 22 verschillende 
administraties (databases) in Exact. In Amerika werkt 
Sakura in Oracle, in de verschillende vestigingen in 
Europa dus in Exact en in Japan met een eigen ERP-
systeem”, schetst consultant Juriaan Hensbroek 
(E-mergo) de situatie. “Aan ons de vraag om een 
aantal van die verschillende administraties bij elkaar 
te brengen, om zo betrouwbaardere rapportages te 
kunnen maken. Voor het juiste inzicht moet overal 
dezelfde businesslogica onder liggen.” Vervoort vult 
aan: “Omdat we straks twee ERP-systemen naast elkaar 
draaien – Exact en Oracle – was het extra belangrijk 
om een goed datawarehouse op te zetten. Maar ook 
na deze hybride periode zal een goed dataplatform ons 
blijven helpen om alle databronnen te ontsluiten op 
één centrale plek. In overleg met E-mergo kwamen we 
in januari 2021 op TimeXtender uit als beste oplossing.”

Transparant
Sakura werkte al met dashboards van Qlik Sense 
waarop data uit verschillende administraties te 
zien was. “De data kwam in eerste instantie uit het 
boekhoudpakket Exact en werd vervolgens zichtbaar 
in Qlik Sense”, zegt Hensbroek. “Daar hebben we 
TimeXtender tussen gezet. TimeXtender brengt 
namelijk verschillende data en logica bij elkaar. Dat was 
nodig omdat de Europese tak van Sakura de overstap 
aan het maken is van Exact naar Oracle. 

Door TimeXtender kun je aan de voorkant prima 
met andere invoerschermen werken, terwijl aan 
de achterkant de rapportages blijven kloppen. 
TimeXtender maakt alle logica transparant en je kunt 
erbinnen overstappen naar een nieuwe databron, 
zonder dat er iets aan de dashboards van Qlik Sense 
verandert.”

De data van Sakura varieert van voorraden tot 
informatie over servicebezoeken. “We zijn een 
handelsmaatschappij. Kort door de bocht verkopen 
we een apparaat met bijhorende consumables en 
services. Dus onze data gaat over alle waarden die je 
in de handel tegenkomt: orders, aantallen, producten, 
klanten en leveranciers”, aldus Vervoort. “De invoering 
van TimeXtender kun je zien als het verstevigen van 
de fundering van een huis. Aan de buitenkant zie je 
niet zozeer iets nieuws, maar we zijn nu wel steviger 
gebouwd en klaar voor de toekomst. We hebben één 
plek waar we de waarheid uit de data genereren, in 
plaats van dat er meerdere waarheden naast elkaar 
ontstaan doordat je ze op verschillende manieren uit 
de bron haalt.”
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Uitdagingen
• Rapportages leken onbetrouwbaar omdat er 

meerdere versies van de waarheid waren
• De behoefte om de data uit de verschillende 

Regional Business Units op een meer eenduidige 
en gevalideerde manier te verwerken. 

Oplossing & voordelen
• TimeXtender heeft de verschillende data en 

logica bij elkaar gebracht. 
• Door TimeXtender kun je aan de voorkant prima 

met andere invoerschermen werken, terwijl aan 
de achterkant de rapportages blijven kloppen.

• TimeXtender maakt alle logica transparant en 
je kunt erbinnen overstappen naar een nieuwe 
databron, zonder dat er iets aan de dashboards 
van Qlik Sense verandert.

• Er is meer inzicht in de eigen processen en in de 
verschillende logica die afdelingen afzonderlijk 
van elkaar gebruiken.

TimeXtender Partner
E-mergo
www.e-mergo.nl

“Omdat we straks twee ERP-
systemen naast elkaar draaien 
– Exact en Oracle – was het 
extra belangrijk om een goed 
datawarehouse op te zetten.” 

Martijn Vervoort, 
Manager IT



Handig
“Dat is inderdaad ideaal aan TimeXtender”, bevestigt 
Hensbroek. “Je krijgt meer inzicht in je eigen processen 
en in de verschillende logica die afdelingen afzonderlijk 
van elkaar gebruiken. Je kunt prima blijven werken 
met verschillende datastromen, doordat je ziet wat 
er in de berekeningen gebeurt. Daardoor zie je in 
een oogopslag of er bijvoorbeeld in een financiële 
transactie een ander filter is toegepast waardoor er 
andere cijfers uitkomen.”

Hensbroek werkt met veel plezier voor het Japanse 
bedrijf. “Inmiddels staan bijna alle cijfers van Exact en 
Oracle in TimeXtender. De laatste stap is gebruikers 
de dashboards laten testen, eerst met dummy-data 
en daarna met echte data. Het werkt heel prettig met 
Sakura samen. Bijna de hele dag staat de camera aan, 
waardoor het net is alsof we naast elkaar werken. Ik 
heb daardoor veel feeling gekregen met het bedrijf en 
vind het een leuke samenwerking.” 

Vervoort kan dat beamen. “Ik ken E-mergo en een 
paar van haar ontwikkelaars al van een vorige baan en 
wist dat zij een passende oplossing konden bieden. 
Het gaf meteen weer een vertrouwd gevoel om met 
ze te werken. Bij deze opdracht zat het meeste werk 
in technische consultancy. En daar zijn we enorm mee 
geholpen!”

“De invoering van TimeXtender 
kun je zien als het verstevigen 
van de fundering van een huis. 
Aan de buitenkant zie je niet 
zozeer iets nieuws, maar we 
zijn nu wel steviger gebouwd 
en klaar voor de toekomst. 
We hebben één plek waar 
we de waarheid uit de data 
genereren, in plaats van dat 
er meerdere waarheden naast 
elkaar ontstaan doordat je ze op 
verschillende manieren uit de 
bron haalt.”

Martijn Vervoort, 
Manager IT
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Over E-mergo

De naam E-mergo is afkomstig van het Latijnse
spreekwoord ‘luctor et emer¬go’ (ik worstel en kom
boven). In Zeeland staat dit voor het overwinnen van de
strijd tegen het water. Wij strijden natuurlijk niet tegen
het water, maar we zorgen er wel voor dat bedrijven het
hoofd boven water kunnen houden in de steeds groter
wordende stroom van data.

Onder het motto ‘Manage your data, innovate your
business’ helpen wij je het maximale uit jouw data
te halen. Dit doen wij met behulp van Qlik, Mendix,
Microsoft en TimeXtender, waarvoor wij software, trai-
ning, consultancy en beheer leveren. Samen maken
we het mogelijk voor jouw business om nieuwe
verdienmodellen te creëren en kosten te besparen. 

www.e-mergo.nl


