6 redenen om vandaag nog te starten met ERP

Het gaat goed met de economie. Dat is ook te merken in de

Daarnaast haal je niet het maximale uit je eigen

in de maakindustrie. De vraag naar producten en

processen. Door te werken met verschillende

diensten blijft stijgen en bereikt maand na maand een

ICT-eilandjes, behaal je niet het optimale rendement.

nieuw hoogtepunt. Niet gek dus dat veel maakbedrijven
blijven werken op de manier zoals ze altijd deden.
Maar de vraag is: hoe lang hou je dat vol?

In deze whitepaper beantwoorden we de vraag waarom je
vandaag nog zou moeten starten met ERP-software.

In principe is het niet hebben van een ERP-systeem al een
bedrijfsrisico op zich. Door te vertrouwen op oudere
technieken, loop je namelijk het risico gevoelige en
kritische bedrijfsinformatie te verliezen.

Dit doen we aan de hand van zes tips.

1. Hogere efficiëntie én effectiviteit

4. Behaal concurrentievoordeel

ERP-software ondersteunt de verschillende kritische

Met de inzet van ERP-software versterk je ook je eigen

bedrijfsprocessen binnen je bedrijf. Doordat een

concurrentiepositie. Naast kwaliteit is snelle levering

ERP-systeem alle bedrijfsprocessen bundelt, heb je

van producten erg belangrijk. Hiervoor is ERP een grote

op elk moment volledig inzicht in de hele organisatie.

bijdrage. Het invoeren van gegevens op verschillende

Inzicht in de organisatie is enorm belangrijk. Want als er

afdelingen binnen de organisatie is, met het gebruik van

op kritische punten iets niet goed gaat, merk je dat in de

ERP-software, namelijk verleden tijd. Voer gegevens

hele organisatie. Met behulp van ERP-software

eenmalig in, zodat ze op elke afdeling beschikbaar zijn.

krijg je een duidelijk beeld waar in de organisatie het beter

Dit levert tijdswinst op en versterk je zo uw concurrentie-

kan. Hierdoor wordt de workflow geoptimaliseerd, wat

positie.

resulteert in een verhoogde effectiviteit en efficiëntie van
werknemers en daarmee van je bedrijf.

5. Een betere interne communicatie
Door het gebruik van ERP-software binnen de organi-

2. Bespaar kosten

satie, werken verschillende afdelingen makkelijker met

Waar een ERP-systeem binnen de organisatie voor over-

elkaar samen. Alle informatie is inzichtelijk. De ene afdeling

zicht, een hogere efficiëntie en effectiviteit zorgt, zorgt het

hoeft niet meer te wachten op de andere als bepaalde

ook voor kostenbesparing. Nadat je een goed inzicht

informatie nodig is voor uiteenlopende werkzaamheden.

hebt in de organisatie, is het duidelijker waar je kosten

Het gebruik van een ERP-systeem bevordert dus ook de

kunt besparen. Krijg bijvoorbeeld duidelijk in kaart hoeveel

interne communicatie.

stock benodigd is en kopppel dit aan uw aankoop. Zo
voorkom je dat je teveel van een product of grondstof
aankoopt en verlaag je de opslagkosten.

6. Koppel verschillende softwarepakketten aan
ERP
De meeste ERP-software zijn heel dynamisch opgebouwd.

3. Alle informatie op één plek

Hierdoor kunnen veel andere softwarepakketten geïnte-

Een ERP-softwarepakket is een overkoepelend systeem

greerd worden met het ERP-systeem. Interne en externe

dat alle informatie uit de organisatie op één plek bundelt.

bedrijfsprocessen worden zo nog beter in kaart gebracht.

Hierdoor zijn alle gegevens van de verschillende

Verschillende informatiebronnen worden aan elkaar

afdelingen altijd beschikbaar. Werken met verschillende

gekoppeld, wat het werk een stuk makkelijker maakt en

systemen is dan niet meer nodig. Zo voorkom je dat er ver-

fouten worden voorkomen.

schillende eilandjes binnen de organisatie ontstaan en dat
je op een gegeven moment niet meer weet waar je moet
zoeken. Alle medewerkers hebben toegang tot de juiste
informatie. Voor het voortbestaan van een organisatie is
het erg belangrijk dat verschillende medewerkers bij
bedrijfsinformatie kunnen waar nodig.

Waarom kiezen voor ERP-software van Trivest Software Group?
Trivest Software Group ontwikkelt, levert en onderhoudt verschillende ERP-systemen specifiek voor de klantordergestuurde maakindustrie, gebouwd op de nieuwste softwaretechnologieën. Proteus ERP voor de houtindustrie en
Ridder iQ voor metaalverwerkende bedrijven en machinebouwers.
Door jarenlange ervaring hebben we ERP-software kunnen realiseren die naadloos aansluit op de praktijk. Ontwikkeling,
innovatie en een blik op de toekomst staan bij Trivest Software Group centraal. Met een grote ontwikkelafdeling zijn wij in
staat onze ERP-software continu te voorzien van de nieuwste functionaliteiten. We betrekken onze klant bij de ontwikkeling, zodat nieuwe functionaliteiten altijd perfect aansluiten op de markt.

Unieke implementatietechniek
Door de aanwezige kennis en ervaring op het gebied van automatiseren heeft Trivest Software Group in de afgelopen
jaren een unieke implementatiemethodiek weten te ontwikkelen. Deze methodiek is uitgesplitst per branche en complexiteit van een bedrijf en haar processen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen implementatiedocumentatie, afgestemd op het type implementatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat ruim 95% van de implementaties
binnen vooraf opgesteld budget en scope afgerond worden. Dit is uniek in het ERP-landschap!

Meer weten over de ERP-software van Trivest Software Group?
Heb je vragen naar aanleiding van deze whitepaper? Heb je vragen over de ERP-oplossingen van Trivest Software
Group? Neem contact met ons op via +32(0) 52 57 88 44 of mail naar info@trivestsoftwaregroup.be.
We helpen je graag verder.
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