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E R P  I M P L E M E N T A T I E  
K E U Z E  V O O R  P L E N I O N  

Na een lange zoektocht én goed 

afwegen is de knoop 

doorgehakt: MDO Group en 

haar dochterondernemingen 

kiezen voor PLENION als nieuw 

ERP pakket. Welke invloed dit 

heeft op de firma én elke 

werknemer, kom je hieronder 

te weten!  

 

P R O J E C T  I N  D E  K I J K E R !  
F A R M A L I F T  I N  D E  A L P E N  

Elke nieuwsbrief zetten wij een 

bijzonder project in de kijker. 

Ditmaal zoomen we in op het 

project in Briançon, een stadje in 

de Franse Alpen. MDO Technics 

heeft daar een farmaceutische 

lift voor Meditech geïnstalleerd. 

 

°  M D O  U T I L I T I E S  
O V E R N A M E  R O B Y  C A R T O N  

Na de overname van het HVAC-

bedrijf Roby Carton bvba 

werd MDO Utilities op 1 januari 

2020 opgericht als onderdeel van 

MDO Group. Vandaag gaan we in 

op de kernactiviteit en de 

sleutelfiguren binnen deze 

nieuwe onderneming van MDO. 

 



 

 

 

 

INHOUD 
1. Oprichting MDO Utilities 

2.  ERP implementatie 

3. Corona ontwikkelingen 

4. Collectief verlof 2020 

5. Project in de kijker 

Dag allen, 

Na enkele maanden radiostilte terug een nieuwe nieuwsbrief! 

Aangezien de firma de laatste jaren sterk gegroeid is én we 

ondertussen veel nieuwe collega’s bijgekregen hebben, is dit een 

ideale manier om op de hoogte te blijven van elkaar en zijn/haar 

activiteiten. Ik zal vanaf heden deze taak op mij nemen, nadat 

Fréderique dit voorheen verzorgde. Dat gezegd zijnde, ga ik in op 

de topics van deze nieuwsbrief. 

Allereerst wil ik de oprichting van MDO Utilities, de nieuwe 

dochteronderneming van MDO Group in de verf zetten. Jullie 

hebben ongetwijfeld de nieuwe werknemers én het lachende 

zonnetje op de camionetten van Roby Carton reeds zien passeren 

op de firma. Hieronder zal ik kort de activiteiten van MDO Utilities 

schetsen én het nieuwe product dat MDO op de markt brengt.  

Daarnaast ga ik kort ingaan op de implementatie van een nieuw 

ERP systeem (Enterprise Resource Planning). Voorlopig is dit voor 

de meesten een ver-van-mijn-bed-show, maar dit nieuwe digitale 

beheersysteem zal in de nabije toekomst zijn nut bewijzen voor 

ieder van ons! 

Ondertussen is er reeds veel gezegd en geschreven over de 

Corona pandemie. In deze nieuwsbrief gaan we dit onderwerp ook 

niet uit de weg en vermelden we o.a. de activiteiten van MDO 

tijdens de lockdown én de noodzakelijke ingrepen die onze 

zaakvoerders moesten doen. 

Hierna ga ik verder met leuker nieuws: het collectief verlof én de 

jaarlijkse drink om de verlof goed in te zetten! 

Ik eindig tenslotte met een project in de kijker! Het is de bedoeling 

om in elke nieuwsbrief een uitzonderlijk project in beeld te 

brengen.  

INTRO 
Door Lorenz Verhoeyen 

BIJ MDO KIJKT MEN STEEDS 
NAAR DE TOEKOMST, 
ONDANKS DE CORONA 
MAATREGELEN… 
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KERNACTIVITEITEN 

Na de overname van bvba Roby Carton werd MDO Utilities opgericht in 2020 als onderdeel van MDO Group 
met als doel zich te focussen op enkele specifieke activiteiten: 

• Centrale verwarming 
• HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) 
• Groene energie 
• Elektrotechniek 
• Sanitair 
• Modulaire systeemwanden (bureelcabine) 

MDO Utilities bestaat uit erkende en geregistreerde techniekers, die instaan voor de installatie, herstelling en 
onderhoud van uw centrale verwarming, sanitair en elektrische installaties (huishoudelijk en industrieel). Het 
specialiseert zich eveneens in HVAC-installaties (Heating, Ventilation & Air Conditioning) om het klimaat in 
private én publieke gebouwen te beheersen. Daarnaast focussen wij ons op de montage van modulaire 
systeemwanden voor de installatie van een bureelcabine of andere toepassingen (bv. cafetaria). 

(NIEUWE) WERKNEMERS 

Jullie hebben wellicht reeds enkele nieuwe collega’s ontmoet afgelopen maanden. Bij de overname van Roby 

Carton hebben STEVEN, BRAM (die recent vader is geworden) en WILSON ook de overstap gemaakt naar MDO 

Utilities. Roby zelf heeft de afgelopen maanden halftime blijven werken om de overgang zo vlot mogelijk te 

doen verlopen. Deze week is zijn laatste week. Bij deze willen we hem dan ook bedanken voor zijn bewezen 

diensten! 

Daarnaast heeft MDO Utilities een nieuwe werknemer aangenomen én zijn er enkele interne verschuiving 

gebeurd. Allereerst is JAN erbij gekomen als elektricien. Daarnaast heeft ELS, onze nieuwe collega sinds begin 

januari, zich toegespitst op de facturatie van alle projecten van MDO Utilities. Zij is nu voornamelijk hiermee 

bezig. Tenslotte heeft collega ARNE afstand genomen van zijn activiteiten voor MDO Technics én is hij nu samen 

met Steven operationeel verantwoordelijke van MDO Utilities. Hij verzorgt de planning, voorbereiding én 

administratie van alle projecten. 

NIEUW PRODUCT: MDO BUREELCABINE 

Zoals reeds enkele keren vermeld heeft MDO een nieuw product ontwikkeld, namelijk de modulaire 

systeemwanden waarmee we voornamelijk bureelcabines in magazijnen willen bouwen. Via MDO Utilities is het 

mogelijk om naast de montage van de wandenstructuur eveneens alle nuts en technieken te voorzien. Op deze 

manier kunnen wij een totaalpakket aanbieden! Het eerste succesvolle project was bij PRODUO te Gent.  

Hieronder kunnen jullie enkele beelden van dit project terugvinden, mét wat extra informatie! 



 

 

Bij de opbouw van een bureelcabine in uw magazijn kunnen wij u een modulaire totaaloplossing aanbieden. 

MDO Utilities voorziet niet enkel de systeemwanden, maar staat ook in voor de afwerking én nutsvoorzieningen. 

De standaardpanelen hebben een dimensie van 3.000 mm op 600 mm en een overmeten dikte van 100 mm. 

Door middel van paspanelen kunnen we op elke vrije vierkante meter aan de slag. 

Voor de afwerking zijn er verschillende accessoires en mogelijkheden, zowel standaard als specifiek naar uw 

behoefte en/of wens: 

• Ramen en deuren 

• Vals plafond 

• Vloer 

• Nutsvoorzieningen (elektriciteit, airco, sanitair) 
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DE KOGEL IS DOOR DE KERK: PLENION WORDT ONS NIEUW ERP SYSTEEM 

Een van de grootste bezorgdheden van de afgelopen maanden was naast de corona perikelen de keuze van een 

nieuw ERP systeem. Verschillende firma’s zijn de revue gepasseerd. Met sommigen hebben we meer geflirt dan 

met anderen. Na de weg van Microsoft Dynamics bijna te hebben ingeslagen, heeft MDO eensgezind de keuze 

gemaakt voor PLENION.  

Plenion is een bedrijf uit Nazareth-Eke, die ERP software aanbiedt voor installatie- en logistieke ondernemingen. 

Deze ERP-oplossingen en mobiele toepassingen zorgen ervoor dat we tijd, middelen en energie kunnen 

besparen en nuttig kunnen inzetten. Dankzij Plenion werken we straks snel, makkelijk én efficiënt. 

Een ERP (Enterprise Resource Planning) beheersysteem is tegenwoordig de ruggengraat van elke grotere firma. 

Het zorgt voor een duidelijke structuur, administratie, planning én klantrelatiebeheer (CRM). Het ondersteunt 

de sales, facturatie én boekhouding en verzorgt het beheer van onze magazijnvoorraad (WMS). Daarnaast zal 

het voor ieder van ons interessant zijn voor de uur-registratie én oplevering bij de klanten via de bijhorende 

mobiele toepassingen. 

Momenteel zijn we volop bezig met de implementatie van dit nieuwe systeem. Samen met Ewout en de 

consultants van Plenion is dit de hoofdactiviteit van Pieter-Jan, onze nieuwe collega sinds november vorig jaar. 

MDO Utilities is de eerste onderneming die overschakelt naar dit nieuwe systeem. Zij zijn sedert 2 weken 

geleden hiermee live aan de slag gegaan. 

Op 1 oktober 2020 is het de beurt aan alle andere dochterondernemingen van MDO Group om de overstap te 

maken naar PLENION. Later meer over onze aanpak én opleiding in het nieuwe systeem… 
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MDO Group heeft de afgelopen maanden tijdens de Coronacrisis niet stilgezeten! Benieuwd waarmee we bezig 

zijn geweest? Tijdens het weekend van 23 - 24 mei 2020 waren we te zien op de rubriek 'Alle Zaken op een Rijtje' 

op Kanaal Z. Hieronder kunt u de link van de uitzending terugvinden: 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=KZUSm1qgFkA 

 

Met respect voor de corona maatregelen bleven we tijdens de lockdown zoveel mogelijk aan het werk. 

Daarnaast hebben we de extra vrijgekomen tijd nuttig besteed en verder geïnvesteerd in onze ontwikkeling: 

• Reorganisatie van ons magazijn 

• Implementatie nieuw ERP systeem PLENION 

• Marketing profiel aangeworven 

• Modulair wandensysteem uitgewerkt (bureelcabine) 

 

Naast bovenstaande ontwikkelingen is het voor MDO Group allerminst een evidente periode geweest. Voor het 

eerst sinds het ontstaan van ons bedrijf was MDO genoodzaakt om tijdelijk een technische werkloosheid in te 

voeren voor enkele werknemers. In het algemeen waren het vooral de bedienden die volledig of gedeeltelijk 

technische werkloos zijn gesteld. Daarnaast was dit ook het geval bij enkele monteurs. Er worden eveneens 

minder onderaannemers aan het werk gezet én het is minder evident om uitzendkrachten aan het werk te 

houden.  

Desalniettemin zijn we overtuigd dat we samen door deze moeilijkere periode heen komen. Bij MDO streeft 

men steeds naar vooruitgang en kijkt men steeds naar de toekomst, ondanks de corona maatregelen… 

https://www.youtube.com/watch?v=KZUSm1qgFkA
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Op 17 juli is het terug zo ver: het collectief verlof 

van MDO Group. De firma sluit collectief de 

deuren van maandag 20 juli tot maandag 17 

augustus. Om de congé goed in te zetten 

organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een 

drink in ons magazijn te Zottegem. Door de 

Corona maatregelen is het deze keer echter niet 

aangewezen noch verantwoord om ook jullie 

partners uit te nodigen. Meer concrete info volgt 

nog; hou alvast vrijdagavond 17 juli vrij… 

 

 

 



 

 

MDO NIEUWSBRIEF                                                       PROJECT IN DE KIJKER 

Juni 2020 

 

Het is de bedoeling om in elke nieuwsbrief van MDO een uitzonderlijk project in de kijker te plaatsen. Het project 

dat we deze keer in beeld brengen is de installatie van een farmaceutische robotlift van Meditech in de Franse 

Alpen. 

Robots voor de farmaceutische industrie (apotheekliften) zijn hoogtechnologische liftsystemen die een optimale 

stockagecapaciteit bieden op een minimaal vloeroppervlak. Ze zijn volledig geautomatiseerd en bieden een 

stockbeheer met onder meer controle op vervaldatum en een korte manipulatietijd door de functionaliteit 

multi-order picking. Dit dynamisch opslagsysteem is dé ideale manier om medicijnen op te slaan en snel ter 

beschikking te stellen. 

De installatie van een Meditech robot is op zich reeds een heuse prestatie, maar het feit dat MDO zich hiervoor 

moest verplaatsen naar de Franse Alpen is voor onze firma een unicum. MDO heeft in zijn 15-jarig bestaan nooit 

eerder een project uitgevoerd zo ver van huis. Laurens, Leon en Tatiano hebben dit tot een goed einde gebracht! 

Zij hebben ons enkele mooie beelden bezorgd van hun trip naar het zuiden. 
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