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4 tips Let bij het maken van de keuze 
goed op of het pakket meerwaarde 
en kwaliteit biedt. De meeste ERP-
softwarepakketten voeren hetzelfde 
kunstje uit. Maar wat zijn die extra 
mogelijkheden die eruit springen 
waar bedrijven voordeel bij hebben? 
Waarin onderscheidt een ERP- 
leverancier zich? Welke leverancier 
biedt kwaliteit? Hieronder twee 
vragen die kunnen helpen: 

Voorziet de software mij van 
relevante informatie? 
Kies voor een gebruikersinterface 
die dusdanig is opgebouwd dat 
alleen die informatie getoond wordt 

van belang is. Hiermee kunnen 
werkzaamheden sneller worden 
uitgevoerd.

EIGENSCHAPPEN VAN DE SOFTWARE

Gaat het pakket mee 
met zijn tijd? 
De toekomst van ERP is onderdeel 
van Smart Manufacturing: het opti-
maliseren van het productieproces 
door het koppelen van verschillende 
facetten uit het productieproces. 
Voor wie smart wil werken is ERP 
de eerste stap! Kies voor een leve-
rancier die hierop inspeelt en met 
u meedenkt! Maar ook mobiele 
applicaties zoals toegang tot de 
CRM en agenda zijn belangrijk, 
zodat informatie overal en altijd 
voor handen is. 

Zodra de keuze is gemaakt om met 
ERP aan de slag te gaan, is het tijd 
om een leverancier te kiezen die een 
softwarepakket aanbiedt dat bij uw 
bedrijf past. Dit is geen makkelijke 
keuze en deze dient weloverwogen 
gemaakt te worden. Er zijn verschil-
lende pakketten verkrijgbaar voor 
verschillende branches. 

Hiernaast vier tips die ervoor zorgen
dat u ook in de toekomst nog steeds 
overtuigd zult zijn dat u het juiste 
ERP-pakket heeft aangeschaft:

VIER TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN PASSEND ERP-PAKKET

1.    Loop eens bij bevriende bedrijven 
binnen die in een soortgelijke 
branche zitten als uw bedrijf 
en vraag met welk ERP-pakket 
zij werken. Vraag of zij globaal 
kunnen laten zien hoe het pakket 
werkt. Zo kunt u zich een beeld 
vormen van de mogelijkheden en 
zelf uw wensenlijst samenstellen.

2.    Maak gebruik van online zoek-
mogelijkheden en stel een 
shortlist samen van maximaal 
3 ERP-leveranciers. Meer is niet 
aan te raden omdat de kans dan 
groot is dat het onoverzichtelijk 
wordt.

3.    Vraag vervolgens de drie ERP-
aanbieders een demo te geven 
aan de hand van een vooraf 
aangeleverde bedrijfscasus.

4.    Gebruik gezond verstand en ver-
zand niet in terminologie. Bemet 
heeft ervaren dat bedrijven het 
voor zichzelf vaak te moeilijk ma-
ken bij het maken van de juiste 
keuze in een ERP-selectietraject. 
Houd voor ogen wat het doel is 
dat u wilt bereiken met ERP. Bij 
welke leverancier heeft u een 
goed gevoel? Welke leverancier 
heeft ervaring met het koppelen 
van meerdere systemen?

WETEN OVER ERP
WILT U MEER

OF PROCESOPTIMALISATIE?
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