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Kernboodschap  Upgrade GFS / EnterpriseOne 
De huidige versie van GFS / EnterpriseOne is verouderd en wordt niet langer actief 
onderhouden door de leverancier. Daardoor gaan we op korte termijn risico's 
lopen in de bedrijfsvoering. 
Door de upgrade te doen kan GFS / EnterpriseOne weer een aantal jaren mee en 
wordt de continuïteit van de financiële bedrijfsvoering en de veiligheid 
gewaarborgd. 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Vrijgeven van een krediet van € 112.000 uit post 21.01 

Vervangingsinvesteringen ICT van IP nr. 21.01 van het investeringsplan voor de 

upgrade GFS naar versie 9.2 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Voor de Gemeente Haarlem is de applicatie GFS / EnterpriseOne één van de allerbelangrijkste 
backoffice applicaties. Het ondersteunt de primaire- en financiële bedrijfsvoeringprocessen, de 
controle daarop en de bijbehorende informatievoorziening.  
De huidige versie van GFS is verouderd en wordt niet langer actief onderhouden door de leverancier. 
We zullen daarom op korte termijn over moeten naar de nieuwste versie van GFS / EnterpriseOne. 
Daardoor vermijden we risico's in de bedrijfsvoering en kunnen we mee met nieuwe ontwikkelingen.  
Op die manier kunnen we met GFS / EnterpriseOne weer een aantal jaren vooruit.  

2. Besluitpunten college 

 Vrijgeven van een krediet van € 112.000 uit post 21.01 Vervangingsinvesteringen ICT van IP 
nr. 21.01 van het investeringsplan voor de upgrade GFS naar versie 9.2 

3. Beoogd resultaat 

Met de uitvoering van dit project: 

 wordt de continuïteit van de financiële bedrijfsvoering en de veiligheid gewaarborgd; 

4. Argumenten 

De investering past binnen beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen. 
Vanaf halverwege dit jaar wordt de door ons gebruikte versie van GFS / EnterpriseOne niet langer 
actief ondersteund, op deze versie worden door de leverancier: 

a. geen wettelijke aanpassingen en beveiligingsupdates meer doorgevoerd; 
b. geen nieuwe ontwikkelingen verwerkt en beschikbaar gemaakt: 

i. wettelijke aanpassingen 
ii. nieuwe versie facturen in omloop 

iii. ondersteuning Windows 10 
iv. verbeterde user-interface 

 
De upgrade van deze applicatie is daarom noodzakelijk t.b.v. de continuering en stabiliteit van de 
bedrijfsvoering bij de ondersteunende afdelingen. 

5. Financiën 

De vervangings-, implementatie, en onderzoekskosten zijn begroot op € 112.000 en als volgt 
opgebouwd:  

Investeringen 2019 
Werkzaamheden CapGemini € 87.000 

Aanschaf extra hardware t.b.v. de upgrade € 10.000 

Aanschaf ontwikkeltools € 4.000 

Aanpassingen t.b.v. maatwerk € 3.000 

LDAP-koppeling + installatie nieuwe versie Packman  € 3.000 

Onvoorzien € 5.000 

Totaal  € 112.000 

Bedragen zijn excl. 21% BTW   
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6. Risico’s en kanttekeningen 

Zie eerdere tekst.  

7. Uitvoering 

De uitvoering vindt projectmatig plaats onder regie van het afdelingshoofd Financiën in 
samenwerking met de afdeling Informatievoorziening.  
 
De voorbereidingen (zoals gesprekken met de leverancier) van het project zijn opgestart. Het 
upgrade-project start naar verwachting op 15 mei 2019, de totale doorlooptijd van het 
upgradeproject is drie tot vier maanden en zal voor 1 augustus 2019 afgerond worden.  

8. Bijlagen 

N.v.t 
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