
 

 

DE CONCURRENTIE AANGAAN OP 

30.000 VOET 

1. ACHTERGROND 

Vanwege de toegenomen concurrentie tussen luchtverkeersleidingen in Europa, heeft 

skeyes (voorheen Belgocontrol) een strategisch programma opgezet om hun organisatie 

te transformeren over de verschillende assen van mensen, processen en technologie. 

Kien heeft de opdracht gekregen om de roadmap voor de technologietransformatie voor 

de financiële/administratieve afdeling te ondersteunen met vijf concrete sporen: 1. 

Algemeen programmabeheer en architectuur, 2. ERP vervanging, 3. Een nieuwe 

budgetteringsapplicatie, 4. Een nieuwe kostenberekeningsapplicatie, 5. Digitalisatie van 

aankoopverzoek-flow met BPMS-systeem Bizagi en 6. Modernisering van Red Star 

(factureringsapplicatie). 

2. KLANTUITDAGINGEN 

De meeste IT-applicaties en -systemen van skeyes op administratief vlak zijn aan het 

einde van hun levensduur en niet geschikt voor de toekomst, waarin veel veranderingen 

in de IT zullen plaatsvinden vanwege de bedrijfsstrategie. Dit zijn de oplossingen die Kien 

ontwikkeld heeft: 

A. Aankoopverzoeken 

Het hele Purchase & Request-proces is momenteel een handmatig ondersteund 

bedrijfsproces. Dit heeft een negatieve impact op de bedrijfsprestaties. De gemiddelde 

cyclustijd van een nieuwe P&R is ongeveer vier tot zes weken (van aanvraag tot 

beslissing). Het P&R-proces loopt over de hele organisatie en tussen afdelingen en 

omdat er geen digitale workflow tool is om de verzoeken bij te houden, is het 

validatieproces omslachtig en ondoorzichtig. Er is geen integratie met backend-

systemen, zoals ERP (PeopleSoft), en gegevensinvoer gebeurt vooral handmatig. 

B. Red Star (facturering) 

De huidige facturatie-applicatie is gebouwd op niet-ondersteunde technologie en is zeer 

afhankelijk van een team van onderwerpexperts. het heeft een zeer laag niveau van 

automatisering. Daarom is het bedrijfscontinuïteitsrisico van deze applicatie hoog en de 

applicatie zelf zeer vatbaar voor fouten. Er is mogelijkheid tot flinke automatisering van 

handmatige werkzaamheden en modernisering van de applicatie. 
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3. ONZE REACTIE 

A. Aankoopverzoekdigitalisering 

Wij hebben Bizagi BPMS gebruikt om het huidige handmatige en archaïsche P&R-proces 

te transformeren naar een innovatieve en agile manier van werken, ondersteund door 

een workflow op bedrijfsniveau, geavanceerde integraties en real-time rapporten en 

analytics, ingebed in een geweldige gebruikerservaring (User Experience (UX)). 

 

B. Red Star modernisering 

Met behulp van technologieën zoals Smart Process Automation (Bizagi BPMS), 

cognitieve computing en moderne UX-technieken, hebben we de Red Star-applicatie 

vernieuwd tot een systeem dat ongeveer 80 procent van de eerdere handmatige 

activiteiten automatisch uitvoert. Dit zorgt voor denkruimte voor het factureringsteam 

om zich te concentreren op waarde toevoegende taken en verzoeken van klanten. 


