
Het is veel lastiger om een bedrijf
te beginnen dan 25 jaar geleden
Informatica ondernemer Frangois zelfs met een pc die slechts 3 pro

cent sneller werkt boekje al snelBryssinck rekent zijn klanten graag voor enkele honderden euro s winst op
hoeveel geld een slome pc hen op jaarbasis jaarbasis Als je de processen bij

een kaderlid bijvoorbeeld 10 pro
kost Te lang blijven werken met cent sneller kunt doen verlopen

betekent dat al snel 11 200 euroverouderde pc s lijkt een besparing
winst per jaar Simpel maar

maar dat is het vaak niet het zet de zaken wel in perspec
tief

Te lang blijven werken met verou
Dat is niet zo moeilijk Een nieu derde pc s lijkt een besparingVAN ONZE MEDEWERKER

we pc kost een bedrijf zo n maar in sectoren waar de compuMICHIELLEEN

BRUSSEL Frangois Bryssinck 1 000 euro Gemiddeld zijn er ter intensief wordt gebruikt kan
van opleiding handelsingenieur 200 werkdagen per jaar En dan het geen kwaad ze om de 3 a 4jaar
richtte in 1986 samen met een moet je nog weten hoeveel een te vervangen Terwijl dat nu
vennoot het bedrijf Megabyte op werknemer gemiddeld kost Stel meestal pas om de vijf jaar ge
In iets meer dan een kwarteeuw dat een werknemer elke ochtend beurt En ja een investering in
zag hij de sector ingrijpend veran vijf minuten verliest omdat zijn nieuwe computers is duur maar
deren De technologie stond toen computer te traag opstart dan als je de klant kunt voorrekenen
echt nog in de kinderschoenen spreken we op jaarbasis al snel hoeveel hij op termijn bespaart
Het was de tijd van de grote flop over 17 uur tijdverlies Voor een gaat hij toch nadenken Zeker met
pydisks juniorwerknemer kost dat een be de hoge Belgische loonkosten
Met Megabyte opteerde Bryssinck drijf 417 euro voor een verant Tegelijkertijd verandert er veel

in de business Koen Slootvoor geleidelijke groei We had woordelijke loopt dat op tot
den geluk dat we begonnen op het 1 167 euro maeckers van het informatica

moment dat de pc de grote main Na een jaar levert de investering bedrijf Aurelium zei in deze
rubriek dat 80 procent van watframes begon te vervangen en dat in een nieuwe pc dus al een duide

er netwerken werden geïnstal lijke winst op En dan hebben we zijn bedrijf 15 jaar geleden
leerd Sindsdien verdelenwe onze het alleen nog maar over de op deed nu niet meer gebeurt En
activiteiten over beide zaken net starttijd Het plaatje is wat inge ook de komende jaren verwacht
werken uitbouwen en bedrijfs wikkelder voor de reactiesnelheid hij een snelle evolutie Hoe

speel je daar als bedrijf op insoftware van de pc omdat je ook rekening
Opmerkelijk u hebt berekend moet houden met het feit dat niet Het komt erop aan te voelen wat
wat een verouderde pc op elk beroep even intensief gebruik de klant nodig heeft Je moet gere
jaarbasis kost maakt van de computer Maar geld op zoek gaan naar nieuwig
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heden en een medewerker de taak me enorm maar ik zou mezelf
geven om zich daarin te verdie niet als een analist beschouwen

pen Je moet er rekening mee hou Is het een goed moment om
den dat niet al die onderzoeken in informaticabedrijfjes te

investerentot een concrete oplossing leiden
Soms moet je alles in de vuilnis Een moeilijke vraag Ik weet niet
bak kieperen en opnieuw begin of ik vandaag nog met een eigen
nen Dus ja er verandert veel bedrijf zou beginnen Het is nu
maar er zijn ook aspecten die het veel moeilijker om die stap te zet
zelfde blijven We verkopen bij ten dan 25 jaar geleden De sector
voorbeeld nog steeds boekhoud is veranderd maar ook de admi
programma s De noden van de nistratieve beslommeringen zijn
klanten evolueren naar grotere toegenomen De opeenvolgende
volumes meer efficiëntie en min regeringen beweren graag dat ze
der inzet van personeel Maar aan veel doen voor de ondernemin

de basis ligt dezelfde behoefte gen maar in realiteit is het ex
Bent u een investeerder treem ingewikkeld geworden

Ik ben geen beursbelegger Mijn 25 jaar geleden gaf je een nieuwe
focus ligt op het uitbouwen van werkkracht een contract met
dit bedrijf Economie interesseert daarin een brutoloon Daarmee

was de kous min of meer af Van

daag komen daar extralegale
De noden van de voordelen bij maaltijdcheques

bedrijfswagens gsm s internetklanten evolueren En dan zijn er nog de tewerkstel
naar grotere lingsprogramma s Slechter of be

ter Ik weet het niet maar er is involumes meer
ieder geval veel meer administraefficiëntie en tie

minder inzet van Vandaag was u misschien een
hippe start up geweestpersoneel Maar Als je met zijn tweeën begint ben

aan de basis ligt je een start up hé lacht Mis
dezelfde behoefte schien zou ik dan apps ontwikke

len voor de tablet Daarmee zijn
we vandaag nog niet bezig

Beste investering

In zakelijk opzicht mijn eigen be
drijf Je eigen bedrijf oprichten is
fijn en het kan een goede investe
ring zijn Een van onze beste beslis
singen is de verhuizing naar Ouder
gem In ons vorige pand hadden we
stukje bij beetje steeds meer ruim
te ingenomen maar dat werd on
overzichtelijk Nu zitten we op één
vloer van 700 vierkante meter We
mikken op gestage groei niet expo
nentieel maar lineair
Op persoonlijk gebied een kleine
vastgoedinvestering in Brussel In
België kun je weinig verkeerds
doen met vastgoed Minder klas
siek net voor mijn huwelijk kocht ik
voor mijn vrouw een kookboek met
recepten uit de beste restaurants
van Frankrijk Achteraf bekeken de
beste investering van mijn leven

Slechtste investering

Enkele jaren geleden stelde SAS
Business One ons voor om een van
hun producten in portefeuille te ne
men We hadden wel vertrouwen in
SAP dat een zekere reputatie had
Wij zouden de opleiding en de cer
tificatie voor onze rekening nemen
Bij de demonstraties ontdekten we
echter dat het programma zware
tekortkomingen vertoonde Op dat
moment hadden we al veel tijd en
geld gestopt in het opleiden van
onze mensen We hebben één geluk
gehad dat we nooit een exemplaar
verkocht hebben Andere verkopers
kregen processen aan hun been
omdat het niet werkte

Frangois Bryssinck
Geertje De Waegeneer


