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MANUFACTURING

Prodware creëert, integreert
en beheert IT oplossingen
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Prodware creëert, integreert en beheert
IT-oplossingen.

* Prodware biedt bedrijfsapplicaties voor de besturing van de verschillende operationele processen binnen een organisatie. Bedrijfsprocessen op het gebied van marketing, sales, 
klantcontact, inkoop, productie, voorraadbeheer, logistiek, personeelszaken, fi nanciële administratie, service, enzovoort: allen worden door ERP en/of CRM aangestuurd, waarbij de 
verschillende onderdelen volledig op elkaar aansluiten en samenwerken.

** Certifi ed for Microsoft Dynamics(CfMD)  oplossingen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de hoogste eisen die Microsoft haar partners oplegt.
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“Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd op het 
Microsoft platform, waaraan Prodware innovatieve oplossingen toevoegt voor 
specifi eke branches en vakgebieden.” 

Alain Conrard
CEO - Prodware Group
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Productie- en assemblagebedrijven 
opereren in een zeer concurrerende 
markt. Het is zaak om goedkoper, 
sneller en foutloos te leveren.
Marges en prijzen staan onder druk. Klanten wor
den veeleisender. Steeds complexere productie 
vindt plaats, bij voorkeur on demand, in kleinere 
series of zelfs enkelstuks en dat alles met een 
zeer korte levertijd. Bedrijven worden gedwongen 
na te denken over hun onderscheidend vermo
gen en de mogelijkheden de organisatie flexibel 
te maken. Ze moeten reageren op wijzigingen in 
vraag, terwijl ze tegelijkertijd een flexibele pro
ductie moeten bevorderen en klanten met strakke 
deadlines moeten bedienen.

Effectieve internationale supply chains worden 
steeds belangrijker. Succesvolle producenten 
ontwikkelen klantspecifieke leveringsketens om 
optimale waarde te garanderen in de zin van 
timing, kwaliteit en kosten. Concurrentievoordeel 
wordt behaald door het opzetten van efficiënte 
netwerken van leveranciers en klanten. Hiervoor 
is een efficiënt bedrijfsproces een must. Alle 
processen moeten naadloos op elkaar aanlsuiten, 
zowel binnen als buiten het bedrijf.

Prodware adjust Discrete Manufacturing onder
steunt alle aspecten van de bedrijfsvoering en 
geeft gedetailleerd inzicht in die processen: van 
engineering, calculatie en werkvoorbereiding, 
productie en projectcontrole tot aan service en 
onderhoud en managementrapportages. Klanten 
kunnen met Prodware adjust Discrete Manufactu
ring hun organisatie integraal aansturen, gerichte 
klantrelaties onderhouden, gefundeerde beslis
singen nemen, projecten bijsturen, processen 
optimaliseren en resultaten verbeteren.

Enkele voordelen voor u:
 > Integraal inzicht in de voortgang van uw orders 
of projecten

 > Betere sturingsmogelijkheden, optimale grip
 > Minder dubbel werk en dubbele invoer
 > Reductie van faalkosten door minder foute 
leveringen

 > Optimale bezettingsgraad van mensen en 
machines

 > Betrouwbare levertijden
 > Verhoging van de klanttevredenheid
 > Meer omzet uit uw serviceactiviteiten
 > Betere projectmarges en optimaal rendement

MANUFACTURING

Prodware adjust: een perfect passende oplossing voor uw specifieke branche of vakgebied

+ Core Solutions
Integratie en aanpassing van de basisfunctionaliteit van Microsoft Dynamics ERP en CRM.

+ Innovative Solutions
Innovatieve oplossingen speciaal ontworpen voor specifieke branches en vakgebieden, die waarde toevoegen 
aan de Core Solutions.

+ Service Solutions
Ondersteuning bij de implementatie, integratie en het beheer van de Core en Innovative Solutions.
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Selectiecriteria 
Waarmee u de oplossing vindt die precies bij u past

 Functionele en technologische dekking
Waar moet uw oplossing aan voldoen? De 
mogelijkheden qua functionaliteit zijn groot en 
wellicht heeft u niet alles nodig. En andersom: 
het kan zijn dat uw organisatie functionaliteit 
nodig heeft die geen deel uitmaakt van de 
standaardpakketten. In dat geval heeft u een 
specifi eke oplossing voor uw branche of voor 
een bepaalde discipline binnen uw organisatie 
nodig (Innovative Solutions). En welke leverancier 
kiest u? Vaak komen organisaties er tijdens de 
implementatie achter dat zij meer functionaliteit 
wensen dan vooraf vastgesteld. Het portfolio van 
de leverancier mag dan geen beperking vormen in 
de aansluiting op uw behoeften.

 Schaalbaarheid
Zijn uw applicaties (Core en Innovative Solutions) 
en uw leverancier (Service Solutions) in staat om 
flexibel met u mee te veren? Het is van belang 
om rekening te houden met schaalbaarheid om 
mogelijke groei of piekmomenten op te vangen.

 Nieuwe toepassingen
Cloud, mobiliteit, portals, ketenintegratie en 
sociale media zijn onmisbaar voor de productivi
teit van de organisatie. Het gaat om de commu
nicatie met klanten, toeleveranciers, partners en 
de eigen medewerkers. En dat in een eenvoudige 
en vertrouwde omgeving. Intuïtief, consistent, 
geïntegreerd en goed beveiligd.

 Internationale toegangelijkheid
De mogelijkheid om business applicaties ook 
over de nationale grenzen heen toe te passen 
verschillen per pakket. Het loont de moeite 
na te gaan of uw geografi sche spreiding, wel
licht over meerdere taalgebieden en rekening 
houdend met lokale wet en regelgeving, onder
steund wordt door de beschikbare pakketten.

 Structuur van de applicatie en database
De wijze waarop de applicaties en de databases 
zijn opgezet en gestructureerd, vertonen 
onderlinge verschillen. Het is van belang de 
mogelijkheden en beperkingen hiervan te 
doorgronden om na te kunnen gaan of de 
structuur het mogelijk maakt aan uw specifi eke 
eisen tegemoet te komen. Heeft u bijvoorbeeld 
meerdere rechtspersonen of opereert u in 
meerdere landen? Dan wilt u dat de applicatie 
en database aangepast kunnen worden voor de 
verschillende business entiteiten.

 Uw werkprocessen
De daadwerkelijke implementatie, ongeacht het 
gekozen softwarepakket,  verschilt afhankelijk 
van hoe uw organisatie werkt, het aantal gebrui
kers en uw behoefte aan functionaliteit. Door 
rekening te houden met deze aspecten, krijgt 
u een intuïtief en gebruiksvriendelijk systeem 
toegespitst op de wensen van uw organisatie.
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Prodware adjust
Discrete Manufacturing

 De belangrijkste functionaliteiten van Prodware adjust Discrete Manufacturing:
 > Verkoopmanagement: prospects, klanten, verkoopstaf, orders, prijzen
 > Inkoopmanagement: leveranciers, onderaannemers
 > Productiemanagement: planning, oplevering, workflow management 
 > Logistiek management: voorraden, transport
 > Projectenbeheer
 > Beheer van technische data: artikelen, productlijnen, SKU’s, kostenplaatsen
 > Scheduling en planning
 > Kwaliteitsbewaking, afwijkingen
 > After sales service, klantondersteuning
 > Financieel management
 > EDI (Eletronic Data Interchange)
 > Beslissingstools
 > Integratie met CAD en PLM/PDM, integratie tussen engineering en productie

Productie en assemblagebedrijven komen elke dag situaties tegen die vragen om passende  
oplossingen. Prodware biedt het antwoord op complexe uitdagingen.

Prodware adjust Discrete Manufacturing is een oplossing die uw bedrijf in staat stelt zo snel mogelijk 
producten te ontwerpen, te produceren en te leveren door integratie van het netwerk van leveranciers. 
Versnipperde bestanden met nietactuele en onvolledige informatie staan efficiënte bedrijfsvoering 
en resultaten nog te vaak in de weg. Prodware adjust Discrete Manufacturing zorgt voor overzicht 
en gedetailleerd inzicht in relevante processen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Van 
campagne, prognose, calculatie, projectmatige assemblage, productie, coördinatie, klantcontacten en 
–dossiervorming tot communicatie, contractafspraken, service, onderhoud en verhuur, ondersteund 
door functionaliteiten op het gebied van de financiële administratie en kwaliteitsmanagement.
De meest complete software voor de maakindustrie: u kunt beslissen en bijsturen op basis van feiten 
en op alle niveaus uw doelstellingen realiseren.

TRACEERBAARHEID / BUDGET / MAAKINDUSTRIE / BUSINESS / OPLOSSING / GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID / SERVICE & ONDERHOUD / VAKGEBIED / METAALINDUSTIE / OPTIMALISEREN / INTEGRATION
PRODWARE / ROI VAN IT / MEERTALIG / MADE TO ORDER / PORTAL VOOR KETENINTEGRATIE / RFID / BESTURING / MADE TO STOCK / INTEGRATOR / LEVERANCIERSBEOORDELING / GEÏNTEGREERDE / UREN- EN TIJDREGISTRATIE /
MANAGEMENTSOFTWARE / MACHINE- EN APPARENTENBOUW / ERGONOMIE / SOCIAL ENTERPRISE / ROUTING / INTUÏTIEF / LOGISTIEK / SKU / IMPLEMENTATIEMETHODIEK / ENTERPRISE SOFTWARE / PRODUCT DEFICIENCY RAPPORTAGE /
MAATWERKOPLOSSING / ROI / AANBESTEDINGEN / ERP / CRM / GLOBALISERING / CLOUD / CAPACITEITSPLANNING / WEB 2.0 / VIDEO & WEB MEETINGS / CONCURRENTIEVOORDEEL / MOBILITEIT / BEHEER /
VOORRAAD / KLANTORDERONTKOPPELPUNT / BUSINESS INTELLIGENCE / KWALITEITSCONTROLE / HERSTELPLAN / HR & SALARISVERWERKING / BEVEILIGING / RELATIEMANAGEMENT / STROOMLIJN / GARANTIE SUCCES /  
BEWEZEN EXPERTISE / GOEDERENONTVANGST & INGANGSCONTROLE / SYSTEM INTEGRATOR / ON DEMAND / MARGE ANALYSE / REPORTING / BACKUP / MULTILEVEL STUKLIJST / HOSTING / HRM / HERSTELPLAN / FLEXIBILITEIT / ONLINE / 
GARANTIES / NO RISK / FINANCIËLE DIENSTEN / MOBILITEIT / SUPPLY CHAIN MANAGEMENT / MULTI-SITES / INDUSTRIE STANDAARD / BRANCHEKENNIS / SAAS / PROCESSEN / KOSTENPLAATSEN / ENTERPRISE SOFTWARE / 
GLOBAL SOLUTIONS / VERKOOPPROGNOSES / CRM / TCO / MAGAZIJNMANAGEMENT / DEVELOPER / PRODUCTIE / CAD / MULTINATIONAL / CONNECTED ENTERPRISE / PRODUCT ENGINEERING / COLLABORATION / EDI / OPLOSSING / 

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

AX NAV
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+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

Kwaliteitsmanagement
Optimalisatie van de kwaliteit van producten en stroomlijning van de bedrijfsprocessen. Traceer
baarheid en kwaliteitsbeheer gaan namelijk hand in hand. Met de hulp van Prodware adjust Discrete 
Manufacturing waarborgt u de betrouwbaarheid van productinformatie en kunt u de oorzaak van 
kwaliteitsproblemen sneller opsporen.

Projectenbeheer
Integraal Projectenbeheer geeft grip op projecten, van offerte tot uitlevering. De module is naadloos 
geïntegreerd met de financiële administratie, productie en planning. Via ‘dragendrop’ is de impact 
van wijzigingen direct duidelijk. U kunt wijzigingen snel en flexibel doorvoeren, verschillende scenario’s 
inzichtelijk maken en eenvoudig kiezen voor de scenario’s met de beste resultaten. 

CAD/PDM: engineeringsintegratie
Of u nu voor iedere order een uniek ontwerp maakt of producten periodiek ontwikkelt: engineering wilt 
u integreren in de totale bedrijfsvoering. Dit kan met geavanceerde stuklijstintegratie of beheer van 
actuele, correcte tekeningen. Prodware zorgt voor de integratie van Prodware adjust Discrete Manu
facturing met marktleidende applicaties als AutoCAD, Inventor, SolidWorks en SolidEdge.

Productconfiguratoren
Door integratie met toonaangevende sales en productconfiguratoren kunt u heldere offertes en slui
tende, duidelijke en begrijpelijke contracten opstellen. Doordat alle (half)producten met bijbehorende 
prijzen en specificaties in uw bedrijfssoftware zijn opgeslagen, inclusief de onderlinge relaties, kan 
eenvoudig een eindproduct worden samengesteld. Na invoer van de order worden automatisch pro
ductieorders gegenereerd.

Planning
De Prodware adjust Discrete Manufacturing planning functionaliteit draagt zorg voor het beheer van 
alle planningsactiviteiten van de supply chain. Verschillende weergaven van doorlooptijden en bottle
necks ondersteunen snelle besluitvorming over productieproblemen. Interactieve planningsmogelijkhe
den zijn geïntegreerd in het Prodware adjust Discrete Manufacturing productieproces.
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Service Management
De servicemodule is een complete oplossing om uw serviceprocessen te beheren en zorgt tevens voor 
het ontsluiten van informatie naar kantoor en servicemonteurs. Het biedt ondersteuning bij klachten
afhandeling, garantie, reparaties en periodiek onderhoud. De module geeft middelen om de klacht
afhandeling en daarmee de klanttevredenheid te verbeteren. Daarnaast kunt u uitgebreide serviceac
tiviteiten plannen en uitvoeren, op klantvraag of periodiek, op basis van onderhoudscontracten en 
schema’s.

Document Management
Met document management bewaakt u uw taken en processen en professionaliseert u de documen
tenstroom, zoals o.a. uw facturatieproces. Per bedrijfsproces worden de te doorlopen stappen inge
richt en verantwoordelijken vastgelegd. De signaleringsfunctie waarschuwt u en uw medewerkers, 
zodat processen op tijd doorgang vinden. Onduidelijkheid, dubbel werk, vertraging en extra kosten 
maken plaats voor inzicht, controle en kostenbesparing.

Microsoft Dynamics CRM
CRM is een bedrijfsstrategie die onlosmakelijk verbonden is met hogere klanttevredenheid en gezonde 
en winstgevende bedrijfsvoering, waarbij alles draait om uw klantgroepen, klantcommunicatie en klant
gedrag. Het doel is om efficiënter en proactiever te werken en een compleet beeld te krijgen van uw 
markt, uw klanten, hun wensen en activiteiten. De basis wordt gevormd door de flexibele en gebruiks
vriendelijke software van Microsoft. Dit wordt gecombineerd met de ruime ervaring en praktijkgerichte 
implementatieaanpak van Prodware. De hoofddoelstelling bij het invoeren van een nieuw klantsysteem 
is het creëren van een integraal, 360° klantbeeld. Klanten in beeld betekent kansen verzilveren.

Een complete oplossing voor het management van fysieke logistieke stromen en magazijnbeheer, als 
volledig geïntegreerd onderdeel van uw ERP. Onder andere geschikt voor meerdere vestigingen, maga
zijnen en goedereneigenaren (logistieke dienstverleners). Gecombineerd met EDI en andere modules 
kan de WMSoplossing op krachtige wijze sturing geven aan uw processen. Door onze ruime ervaring 
in de logistieke sector kan Prodware zorgdragen voor een optimale toepassing in uw bedrijf.

suite by prodware

Gebrekkig overzicht belemmert maximale bedrijfsresultaten. De Business Intelligence oplossing maakt 
het mogelijk om alle, binnen uw organisatie aanwezige, informatie systematisch te verzamelen, te 
analyseren, te presenteren en te verspreiden. Het geeft direct antwoord op vragen als: wat is mijn 
‘onderhanden werkpositie’ (estimatetocomplete rapportage), kan de volgende termijnfactuur wor
den verstuurd en hoe gaan we om met combinaties van fixed price en regiewerk binnen afzonderlijke 
projecten? Voor een beter resultaat. 

suite by prodware
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 Financiering
Met onze eigen financieringsonderneming, 
al dan niet in combinatie met onze partners, 
kan Prodware u helpen met de mogelijkheid 
tot aangepaste financiering die voorziet in uw 
specifieke behoeften en rekening houdt met uw 
verplichtingen.

 Onze consultants
Prodware heeft al meer dan 10 jaar ervaring met 
het implementeren van bedrijfs en IToplossingen 
voor de discrete productie markt in Nederland. 
Klanten kunnen vertrouwen op de expertise van 
onze professionals.

Kies de mate van consultancy, training en ondersteuning die bij u past

 Training en ondersteuning om de pro
ductiviteit van uw medewerkers te verhogen, 
hun kennis te vergroten en hun competenties te 
benutten – online of ter plekke.

 Applicatiebeheer door Prodware, waar
mee uw medewerkers zich kunnen richten op hun 
kerntaken en optimale beveiliging is garandeerd.

 Uw extranet : www.mijnprodware.nl
 > Toegang zeven dagen per week, 24 uur per dag 
 > Geautoriseerd toegankelijk
 > Persoonlijke alerts per mail
 > Gebruikerstevredenheidsonderzoek
 > Nieuws over producten en diensten
 > Evenementen

Onze services
Kies de oplossing die bij uw budget past

GEBRUIK DE BEWEZEN OPLOSSING, GESCHIKT VOOR 
UW BRANCHE, IN DE STANDAARDVERSIE, BINNEN 
UW BUDGET EN SNEL TE IMPLEMENTEREN.

IMPLEMENTATIE VAN EEN OP MAAT GEMAAKTE 
OPLOSSING, GEBASEERD OP DE BEST PRACTICES 
VAN UW BRANCHE.

IMPLEMENTATIE EN BEVEILIGING OVER AL UW 
BUSINESS ENTITEITEN. CONSOLIDATIE VAN UW 
INFORMATIE EN RESULTATEN.

VEREENVOUDIG DE REALISATIE VAN UW MIGRATIE 
EN BENUT VERNIEUWINGEN DIE UW PRODUCTIVI-
TEIT VERHOGEN.

Aanpak
Standaard oplossing

Aanpak
Projectimplementatie

Aanpak
Internationale uitrol

Aanpak
Projectmigratie

›–

›–

›–

›–

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS
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In een veranderende markt willen klanten flexibele en kantenklare IToplossingen die meebewegen 
met hun business. Als gevolg hiervan is een sterke opkomst gaande van andere vormen van ITgebruik: 
hosting, licenties op basis van maandelijkse kosten, betalen op basis van werkelijk gebruik, etc. Bij veel 
van deze vormen wordt gebruik gemaakt van de cloud.

Prodware biedt verschillende cloud deployment modellen:

• On-premise: flexibele totaaloplossing op uw locatie
• EasyCloud: standaard ERP oplossing, gehost in het Europese Prodware datacenter
• CustomCloud: flexibele totaaloplossing uit de cloud, gehost in het Europese Prodware datacenter

VERSCHILLENDE MANIEREN OM FINANCIËLE EN TECHNISCHE DOELEN
TE BEREIKEN:

DE ITMANAGER DE BESLISSER

• Deployment model: van onpremise tot custom 
cloud. Voor elke situatie levert Prodware een 
passende cloud oplossing. U kiest wat bij uw IT
strategie past.

• Beschikbaarheid: met onze expertise op het 
gebied van infrastructuur, sluiten wij onze oplos
singen aan op uw situatie en garanderen wij het 
afgesproken niveau van beschikbaarheid.

• Moderne technologie: Prodware heeft de hoogst 
haalbare certifi cering binnen de markt, waardoor 
u continu het gewenste advies en de gewenste 
dienstverlening kunt verwachten.

• Een optimaal geïntegreerde oplossing van een 
ervaren systeem integrator.

• Onpremise oplossing: uw strategische applica
ties zijn beschikbaar op uw eigen assets.

• De Cloud adjust oplossingen: betaling naar wer
kelijk gebruik, zonder verborgen kosten en met 
de inzet van het overeengekomen serviceniveau.

On-premise of in de cloud?

OPLOSSINGEN CustomCloudEasyCloudOn-premise

FINANCIERING Betaling naar 
gebruik

Betaling naar 
gebruikInvestering

CORE &
INNOVATIVE 
SOLUTIONS

Licentiehuur 
of -koopInbegrepenLicentiehuur 

of -koop

HOSTING
PLATFORM

Prodware 
datacenter

Prodware 
datacenterKlant

SERVICE 
LEVEL MaatwerkStandaardMaatwerk

TECHNISCH 
BEHEER InbegrepenInbegrepenSLA

BEVEILIGING *** ** ***
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Zij kozen Prodware adjust 
Discrete Manufacturing

DiBo Cleaning Systems is een internationale fabrikant en leveran
cier van allerhande professionale reinigingsmachines en  systemen. 
Om de intercompanystructuur van DiBo te ondersteunen is geko
zen voor een automatiseringssysteem in de vorm van Prodware 
adjust Discrete Manufacturing. Door het centrale artikelbestand, 
dat behoud van serienummers ondersteunt, is het nu mogelijk ‘over 
verschillende bedrijven’ heen te zoeken. Dit heeft geleid tot beter 
inzicht in productieorders en voorraadoptimalisatie.

Ankerslot ontwikkelt en produceert versluiting en toegangs
oplossingen: industriële cilinders, profielcilinders en elektronische 
cilinders. Omdat de producten van Ankerslot pas laat in het proces 
klantspecifiek worden is gekozen voor Prodware adjust Discrete 
Manufacturing. Binnen dit systeem kan de scheiding tussen 
anonieme en klantspecifieke data goed aangebracht worden. De 
binnendienst kan vanaf de werkplek eenvoudig alle data inzien op 
klantniveau en orderniveau en dus direct klantvragen beantwoor
den. De oplossing heeft gezorgd voor meer transparantie, service 
en kwaliteit in de complete processtroom, van grondstof en order 
tot uitlevering.

Wemo ontwikkelt, bouwt en installeert klantspecifieke machines 
voor het ponsen, buigen en bewerken van platine en coilmate
riaal. Voor de optimalisatie van de interne processen, die werden 
aange stuurd door verschillende systemen, is gekozen voor een 
geïntegreerd systeem in de vorm van Prodware adjust Discrete 
Manufacturing. De invoer van orders is daardoor eenmalig gewor
den, wat heeft geleid tot totaaloverzicht over en beheersbaarheid 
en transparantie van data. Wemo kan efficiënter werken, er worden 
minder fouten gemaakt en de communicatie tussen afdelingen is 
verbeterd.
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De Prodware Groep, opgericht in 1989, is een 
van de grootste spelers op het gebied van ICT
diensten. Daarbij combineert Prodware hoog
ontwikkelde technische expertise met diep
gaande branchekennis. Dit komt ook tot uiting 
in de samenstelling van onze teams. Hier zijn 
zowel ervaren professionals uit de IT te vinden, 
als experts die hun ervaring hebben opgedaan 
als manager in het bedrijfsleven of bij de (semi)
overheid. Als team staan zij altijd klaar om klanten 
te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun orga
nisatie door middel van informatietechnologie.

• Eén aanspreekpunt
• De technische expertise van Prodware overal beschikbaar en altijd in de buurt
• Gegarandeerd hoog kwaliteitsniveau
• Lokaal geworteld en afgestemd op lokale vereisten (fi scaal, procedureel, enz.)
• Lokaal softwareonderhoud van het hoogste niveau (minder kosten en in de buurt)
• Standaardisering van procedures en oplossingen
• Kostenbeheersing door raamcontracten met Prodware

DE INTERNATIONAAL GEVESTIGDE PRODWARE GROEP GARANDEERT 
OVERAL HETZELFDE HOGE KWALITEITSNIVEAU. ONZE BUITENLANDSE 
ZUSTERONDERNEMINGEN EN ONS NETWERK VAN ALLIANTIES EN 
PARTNERS STELLEN ONS IN STAAT OM ONZE OPLOSSINGEN IN MEER 
DAN 75 LANDEN AAN TE BIEDEN.

€174,8 M
OMZET 2014

1 425
MEDEWERKERS

+19 000
KLANTEN

15
LANDEN

Prodware in cijfers 

Om het tempo van de technologische verander
ingen op te vangen, staan de Prodware teams 
altijd klaar met een uitgebreid portfolio van 
producten en diensten om aan uw eisen te vol
doen, ongeacht uw bedrijfsgrootte of behoeften. 
En omdat de markt nog nooit zoveel flexibiliteit 
heeft geëist als nu, beperken wij ons niet tot 
standaardoplossingen, maar kunnen we deze 
ook speciaal voor uw organisatie aanpassen.

N°1
MICROSOFT DYNAMICS ERP
(EMEA)

N°1
MICROSOFT DYNAMICS CRM
(EMEA)

42
VESTIGINGEN

BEURSGENOTEERD 
AAN DE ALTERNEXT 
PARIJS (ALPRO)



De wereld van Prodware

Prodware vestigingen

Prodware vertegenwoordiging via allianties en partners

Prodware Benelux
Van Voordenpark 1A, 5301 KP Zaltbommel 
info@prodware.nl

www.prodware.nl Informatie Nederland: +31 (0) 418 683 500
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