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Prodware creëert, integreert
1
en beheert IT oplossingen

Prodware creëert, integreert en beheert
IT-oplossingen.
“Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd op het
Microsoft platform, waaraan Prodware innovatieve oplossingen toevoegt voor
specifieke branches en vakgebieden.”
Alain Conrard
CEO - Prodware Group
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* 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, financiële administratie, service, enzovoort: allen worden door ERP en/of CRM aangestuurd, waarbij de
verschillende onderdelen volledig op elkaar aansluiten en samenwerken.
** Certified for Microsoft Dynamics(CfMD) oplossingen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de hoogste eisen die Microsoft haar partners oplegt.
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FOOD
INDUSTRY

“In een concurrerende markt waarbij
zoveel factoren het succes van uw
bedrijf bepalen, moeten alle details
kloppen”
Als bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie
heeft u te maken met hele specifieke eisen en
uitdagingen, waarbij veel draait om snelheid
van handelen. U moet snel kunnen inspelen
op de fluctuerende vraag van klanten en
op veranderende eisen, wensen en wet- en
regelgeving. Hoe kunt u betrouwbaarheid bieden
in kwaliteit en levering? En hoe kunt u zo efficiënt
mogelijk werken en tijdig kansen signaleren en
benutten?
De voedingsmiddelenindustrie heeft uitdagingen
die een specifieke aanpak behoeven:
>> Het optimaliseren van productiecapaciteit en
tegelijkertijd het waarborgen van kwaliteit
>> Korte levenscycli
>> Veeleisende klanten
>> Voedselveiligheid verzekeren
>> Steeds wijzigende wet- en regelgeving
>> Grote prijsdruk

Softwareoplossingen die worden ingezet binnen
de voedingsmiddelenindustrie moeten het
volgende kunnen bieden:
>> Managementinformatie die inzicht verschaft bij
het nemen van belangrijke beslissingen
>> Ondersteuning in het optimaliseren van
productie
>> Ondersteuning bij kwaliteitsbewaking in de
gehele food supply chain; vanaf de grondstof
tot aan het aanbieden van het eindproduct aan
de klant
>> Voorraadoptimalisatie
>> Algehele traceerbaarheid
>> Kostenbeheer
>> Bestelmogelijkheden via verschillende kanalen
>> Integratie met CRM teneinde (commerciële)
relaties op te kunnen bouwen én te
onderhouden binnen de supply chain

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
specifieke 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 productiviteit van de organisatie. Het gaat om de communicatie 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 geografische spreiding, wellicht over meerdere taalgebieden en rekening
houdend met lokale wet- en regelgeving, ondersteund 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 specifieke
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 gebruikers 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.

IFS STANDAARD / BUDGET / BEDERFELIJKHEID / BUSINESS / OPLOSSING / GEBRUIKSVRIENDELIJ
PRODWARE / RECEPTUURBEHEER / MEERTALIG / LABEL PRINTING / PORTAL VOOR KETENINTEG
MANAGEMENTSOFTWARE / KWALITEITSMANAGEMENT / ERGONOMIE / SOCIAL ENTERPRISE / FE
MAATWERKOPLOSSING / ROI / DESADV / ERP / CRM / TRACKING & TRACING / CLOUD / SCANNING
VOORRAAD / GMP CERTIFICERING / BUSINESS INTELLIGENCE / EDI / HERSTELPLAN / HR & SALA
BEWEZEN EXPERTISE / ISO 22000 CERTIFICERING / SYSTEM INTEGRATOR / ON DEMAND / INKOO
GARANTIES / NO RISK / FINANCIËLE DIENSTEN / MOBILITEIT / LOGISTIEK / MULTI-SITES / INDUST
GLOBAL SOLUTIONS / CRM VOORRAADBEHEER / CRM / TCO / DEVELOPER / PRODUCTIE / MULTIN
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+ CORE SOLUTIONS
+ INNOVATIVE SOLUTIONS
+ SERVICE SOLUTIONS

Prodware adjust Food Industry
In een toenemend globaliserende markt moet de voedingsmiddelenindustrie meer en meer
inspelen op de eisen van haar klanten. Het beheren en optimaliseren van aankopen, voorraden,
distributienetwerken en logistiek zijn allemaal essentiële kenmerken van een extreem concurrerende
industrie. Prodware biedt een bedrijfsbrede softwareoplossing om te kunnen omgaan met deze
verschillende vraagstukken. Profiteer van alle voordelen van industrie-specifieke software, inclusief
een rijkdom aan functionaliteit met de daarbij behorende toonaangevende ERP technologie.

De belangrijkste functionaliteit van
Prodware adjust Food Industry

>> Verkoopprognoses, productieplanning en
inkoopplanning
>> Voorraadbeheer
>> Specificatie van kwaliteitsnormen
>> Beheer van leveringsroutes
>> Beheer van aan- en verkoopcontracten
>> Relaties met de gehele food supply chain
>> Kortingen, acties
>> Emballage
>> Alerts, KPI’s en roll centers
>> Artikel- en partijenbeheer
>> Receptuurbeheer
>> Kwaliteitscontroles en klachtenafhandeling
De inzet van Prodware adjust Food Industry biedt
u de nodige voordelen. Voordelen die betrekking
hebben op de belangrijkste functionaliteit op het
gebied van levensmiddelenproductie.

Prodware is de Microsoft Dynamics specialist voor
de voedingsmiddelenindustrie. De consultants
zijn gecertificeerd voor Microsoft Dynamics
AX en NAV. Bovendien spreken zij de taal van
uw branche. Bij Prodware werkt u met mensen
die weten waar ze het over hebben. Door heel
Europa. Eigen Europese kantoren en partners
bieden in voorkomende gevallen ondersteuning bij
internationale implementaties.
Ook biedt Prodware naast de zeer uitgebreide
standaard branchesoftware nog een paar
specifieke ingrediënten zoals:
>> Een gelokaliseerde EDI-oplossing
>> Complementaire software op het gebied van:
»» Verkoop en Marketing (Microsoft Dynamics
CRM)
»» Documentenbeheer
»» Microsoft SharePoint

JKHEID / SSCC / VAKGEBIED / EMBALLAGE / OPTIMALISEREN / ARTIKEL- EN PARTIJENBEHEER / IN
GRATIE / PLANNING / BESTURING / RENDEMENT OP INVESTERING / INTEGRATOR / EAN128 / GEÏN
EFO – FIFO / INTUÏTIEF / LOGISTIEK / VOEDSELVEILIGHEID / IMPLEMENTATIEMETHODIEK / ENTER
G EN RFID / WEB 2.0 / VIDEO & WEB MEETINGS / CONCURRENTIEVOORDEEL / MOBILITEIT / BEHE
ARISVERWERKING / BEVEILIGING / RELATIEMANAGEMENT / STROOMLIJN / GARANTIE SUCCES / IN
OP / REPORTING / BACKUP / VERKOOP / HOSTING / HRM / HERSTELPLAN / FLEXIBILITEIT / ONLIN
TRIE STANDAARD / BRANCHEKENNIS / SAAS / PROCESSEN / MRP / ENTERPRISE SOFTWARE / LAB
NATIONAL / CONNECTED ENTERPRISE / COLLABORATION / EDI / OPLOSSING / KWALITEITSMANAG
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+ CORE SOLUTIONS
+ INNOVATIVE SOLUTIONS
+ SERVICE SOLUTIONS

suite by prodware
Flexibel, uitgebreid, schaalbaar en geïntegreerd met ERP, e-Business Suite is de ideale oplossing voor
alle e-commerce B2B en B2C behoeften.
>> Profielen en ID-beheer
>> Beheer van zoekopdrachten en surfen
>> Beheer van winkelwagens en voorkeuren
>> Bijhouden van bestellingen, geschiedenis en kredieten
>> Beheer en verrijking van product- en marketinginformatie
>> Gemakkelijk en vanzelfsprekend in gebruik
>> Een betrouwbare en bewezen oplossing, gebaseerd op Microsoft standaarden
E-business suite ondersteunt u in uw e-commercestrategie en verzekert dat uw website en online
bestellingen gekoppeld zijn met uw ERP systeem in een real time omgeving.

suite by prodware
Business Intelligence Suite is ontwikkeld voor elk type bedrijf en is de essentiële beslissende oplossing
voor het analyseren en beheren van de activiteiten van uw klanten.
De vooraf ingestelde analyserapporten en functionaliteit bieden een simpele en snelle manier om
bedrijfsrapportering te begrijpen, te voorspellen, te projecteren en te verspreiden.
Business Intelligence Suite omvat standaard ‘blokken’ om kant-en-klare rapporten te genereren voor
uw gehele bedrijf. Business Intelligence is compatibel met alle ERP-oplossingen en bevordert het
maken van beslissingen voor uw gehele bedrijf.
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suite by prodware
Een complete oplossing voor het logistiek management als volledig geïntegreerd onderdeel van uw
ERP.
De WMS-oplossing zorgt voor het management van fysieke logistieke stromen en magazijnbeheer.
Onder andere geschikt voor meerdere vestigingen, meerdere magazijnen en meerdere
goedereneigenaren (logistieke dienstverleners). De complete logistieke stroom van goederen door
uw bedrijf wordt met de WMS-oplossing gestroomlijnd afgehandeld. Processen worden ondersteund
met moderne technieken. Gecombineerd met EDI en andere modules geeft de WMS-oplossing op
krachtige wijze sturing aan uw processen. Door onze ruime ervaring in de logistieke sectoren kunnen
wij zorgdragen voor een optimale toepassing in uw bedrijf.

Kwaliteit en voedselveiligheid

Ondanks de druk van snelheid en kostenminimalisering blijft de nadruk op kwaliteit en
voedselveiligheid hoog in het vaandel staan. Onderwerpen die voor een groot deel naadloos in uw
bedrijfsprocessen geïntegreerd zijn. Het volgen van alle logistieke transacties maakt tracking en
tracing mogelijk. Kwaliteitscontroles bij ontvangst en tijdens productie behoren tot de reguliere
werkzaamheden. Net als receptuurbeheer en klachtenafhandeling. Met Prodware adjust Food Industry
waarborgt u de betrouwbaarheid van al deze informatie en kunt u sneller analyses uitvoeren.
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+ CORE SOLUTIONS
+ INNOVATIVE SOLUTIONS
+ SERVICE SOLUTIONS

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 PRODUCTIVITEIT VERHOGEN.

–›
–›
–›
–›

Aanpak
Standaard oplossing

Aanpak
Projectimplementatie

Aanpak
Internationale uitrol

Aanpak
Projectmigratie

Kies de mate van consultancy, training en ondersteuning die bij u past
Training en ondersteuning om de productiviteit van uw medewerkers te verhogen,
hun kennis te vergroten en hun competenties te
benutten – online of ter plekke.
Applicatiebeheer door Prodware, waarmee 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
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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 IT-oplossingen
voor de Healthcare markt in Nederland. Klanten
kunnen vertrouwen op de expertise van onze
professionals.

On-premise of in de cloud?
In een veranderende markt willen klanten flexibele en kant-en-klare IT-oplossingen die meebewegen
met hun business. Als gevolg hiervan is een sterke opkomst gaande van andere vormen van IT-gebruik:
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

OPLOSSINGEN

On-premise

EasyCloud

CustomCloud

FINANCIERING

Investering

Betaling naar
gebruik

Betaling naar
gebruik

CORE &
INNOVATIVE
SOLUTIONS

Licentiehuur
of -koop

Inbegrepen

Licentiehuur
of -koop

SERVICE
LEVEL

Maatwerk

Standaard

Maatwerk

HOSTING
PLATFORM

Klant

Prodware
datacenter

Prodware
datacenter

TECHNISCH
BEHEER

SLA

Inbegrepen

Inbegrepen

***

**

***

BEVEILIGING

VERSCHILLENDE MANIEREN OM FINANCIËLE EN TECHNISCHE DOELEN
TE BEREIKEN:
DE IT-MANAGER

DE BESLISSER

• Deployment model: van on-premise tot custom
cloud. Voor elke situatie levert Prodware een
passende cloud oplossing. U kiest wat bij uw ITstrategie past.
• Beschikbaarheid: met onze expertise op het
gebied van infrastructuur, sluiten wij onze oplossingen aan op uw situatie en garanderen wij het
afgesproken niveau van beschikbaarheid.
• Moderne technologie: Prodware heeft de hoogst
haalbare certificering binnen de markt, waardoor
u continu het gewenste advies en de gewenste
dienstverlening kunt verwachten.

• Een optimaal geïntegreerde oplossing van een
ervaren systeem integrator.
• On-premise oplossing: uw strategische applicaties zijn beschikbaar op uw eigen assets.
• De Cloud adjust oplossingen: betaling naar werkelijk gebruik, zonder verborgen kosten en met
de inzet van het overeengekomen serviceniveau.
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Reference cases en logo’s
Food & Beverage
Geurts Conservenfabriek
Sinds 1888 produceert Geurts Conserven al jam en appelmoes. Dankzij
intensieve moderniseringsslagen is het continu innoverende bedrijf
de concurrentie voorgebleven en inmiddels de grootste private label
producent van Nederland, met ook afzet in landen in en buiten Europa.
De op NAV gebaseerde Food oplossing van Prodware, helpt ons volledig te
concentreren op onze business. Zaken als optimalisatie van de logistiek
en EDI zijn cruciaal voor ons voortbestaan. Wij selecteren alleen het
beste fruit, met de juiste productieprocessen aangevuld met zeer strenge
kwaliteitscontrole staat wij voor ons produkten. De Betuwe is fruit en fruit
is Geurts.
Wine Excel
Wine Excel is marktleider op gebied van wijnbottel faciliteit in Nederland
en bottelt alle soorten stille wijnen vanuit de hele wereld. Wine Excel
kan probleemloos totaaloplossingen bieden van wijngaard tot en met
consument. Zij geven desgewenst advies bij de keuze van wijn en kunnen
de gehele etikettenlijn ontwikkelen van ‘old chique classic’ tot ‘new hip
modern’.
Hun efficiënt werkend, op MS Dynamics gebaseerd, ordersysteem en de
mogelijkheid gereed product bij hun op voorraad te houden, zorgen voor de
gewenste beschikbaarheid. Wine Excel doet dit met een ‘low cost’ operatie
en met een maatschappelijk verantwoorde blik op de omgeving.

Om aan te geven dat Prodware een internationale organisatie is, tonen we
u hieronder een aantal logo’s van klanten in de Food & Beverage markt in
o.a. Frankrijk en Spanje.
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Prodware in cijfers

€176,4 M

1.550

N°1

+20.000

15

N°1

OMZET 2013

KLANTEN

BEURSGENOTEERD
AAN DE ALTERNEXT
PARIJS (ALPRO)

MEDEWERKERS

LANDEN

MICROSOFT DYNAMICS ERP
(EMEA)

MICROSOFT DYNAMICS CRM
(EMEA)

42

VESTIGINGEN

De Prodware Groep, opgericht in 1989, is een
van de grootste spelers op het gebied van ICTdiensten. Daarbij combineert Prodware hoogontwikkelde technische expertise met diepgaande 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 organisatie door middel van informatietechnologie.

Om het tempo van de technologische veranderingen op te vangen, staan de Prodware teams
altijd klaar met een uitgebreid portfolio van
producten en diensten om aan uw eisen te voldoen, 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.

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

Prodware vestigingen

NL - 12/08/14

Prodware vertegenwoordiging via allianties en partners

www.prodware.nl

Informatie Nederland: +31 (0) 418 683 500

Prodware Benelux

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