
Er zijn drie belangrijke redenen 
om een productieproces te 
automatiseren:

  Tijdwinst
  Kostenreductie
  Concurrentievoordeel

Om de concurrentie het hoofd te 
kunnen bieden is naast kwaliteit ook 
snelle levering van producten van 
belang. Daar kan ERP een belang-
rijke rol in spelen. Het invoeren van 
gegevens op meerdere afdelingen 
binnen bedrijven is met de komst 
van ERP verleden tijd. Men voert 
gegevens eenmalig in. 

WAAROM ERP VOOR DE MAAKINDUSTRIE?

Deze gegevens zijn vervolgens op 
elke afdeling binnen een bedrijf 
beschikbaar. Doordat alle bedrijfs-
processen, bijvoorbeeld relatie 
beheer, logistiek, planning en 
bedrijfsadministratie met elkaar 
verbonden zijn, is alle informatie 
door iedereen in het hele bedrijf 
toegankelijk en bruikbaar. Dit levert 
bedrijven tijdwinst, kostenreductie 
en daarmee concurrentievoordeel op 
omdat producten sneller geleverd 
kunnen worden.

“ERP is te duur. ERP is te complex. 
Mijn bedrijf is te klein. ERP is te 
uitgebreid”. Dit zijn vaak gehoorde 
argumenten waardoor ondernemers 
niet stil willen staan bij de voordelen 
die ERP te bieden heeft. Hiernaast 
de redeneringen die deze argumen-
ten ontkrachten:

WEERSTANDEN ERP

Niet duur 
Bedrijven die overgaan tot het auto-
matiseren van hun productieproces, 
verdienen met Plan-de-CAMpagne 
hun investering in gemiddeld 1 - 1½ 
jaar tijd weer terug. Samen met de 
kostenreductie die ERP oplevert, kan 
men concluderen dat ERP niet duur 
is en juist geld zal opleveren

Niet complex 
Bij het maken van een keuze voor 
een ERP-pakket is het van belang 
om te kijken of deze is samen-
gesteld door mensen uit dezelfde 
branche als waar de software voor 
gemaakt is. Dit resulteert in een 
ERP-pakket dat praktijkgericht is en 
volgens dezelfde logica werkt als de 
gebruiker gewend is. Hierdoor is de 
software niet onnodig complex en 
daardoor snel toe te passen.

KOPPELINGEN MET ANDERE SOFTWARE
Vaak hebben bedrijven al bedrijfsondersteunende software in huis, zoals 

ERP is hier vaak mee te koppelen. Hierdoor wordt een combinatie van 
het beste tussen de softwareproducten gecreëerd, wat weer tot een 

Voor iedereen 
ERP is niet alleen voor grote 
bedrijven. Ook kleinere bedrijven 
waar één persoon meerdere petten 
op heeft - administrateur, werkvoor-
bereider, planner etc. - hebben baat 

en overzichtelijker wordt.

Kies wat nodig is
Niet ieder bedrijf is hetzelfde. 
Vandaar dat er ERP-pakketten 
zijn ontwikkeld die naar wens 
samengesteld kunnen worden. 
Ondernemers schaffen alleen 
datgene aan wat voor hen nodig 
is om in de dagelijkse praktijk 

WETEN OVER ERP
WILT U MEER

OF PROCESOPTIMALISATIE?
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