Over Prodist ERP Software
Prodist ERP Software is een onafhankelijke ERP-software ontwikkelaar uit
Leeuwarden. Sinds 1996 leveren we ERP-software voor klantordergestuurde
productiebedrijven. Met een team van 25 medewerkers helpen we bedrijven dag in
dag uit bij het versimpelen van hun ingewikkelde bedrijfsprocessen. Ook jouw
organisatie helpen we graag met het efficiënter stroomlijnen van processen. Prodist
ERP Software biedt je een standaard ERP-oplossing die zeer flexibel is in te richten.
Het optimaal laten functioneren van bedrijven en organisaties is al twintig jaar lang
ons ultieme doel.
Hoe we dat doen?

Actief in veel branches

De software van Prodist ERP Software is intuïtief,
schaalbaar én betaalbaar. Onze adviseurs helpen
je bij het in kaart brengen van de huidige
bedrijfsprocessen van jouw organisatie en geven
je handige tips om dit proces te versimpelen.

Hoewel we van oudsher gespecialiseerd zijn in
ERP-software in de grafische industrie, zijn we
inmiddels uitgegroeid tot een partij die alle
sectoren kan bedienen; van metaalindustrie tot
de uitgeverij branche en van de transportsector
tot de coating industrie.

Vervolgens richten we de ProdistERP voor je in,
zodat het pakket naadloos aansluit op jouw
business en met je organisatie meegroeit. We
verdiepen ons graag in jouw branche om zo de
beste ERP-oplossing te kunnen bieden.

In de afgelopen twintig jaar hebben meer dan 600
bedrijven voor ProdistERP gekozen. De inhoud
en het gebruiksgemak van ProdistERP hebben
dit succes mogelijk gemaakt.

Vooruitziende blik
Doordat we ruim twintig jaar geleden zijn begonnen met
het bouwen van ons ERP systeem hebben wij de
uitdagingen, die veel leveranciers op dit moment ervaren,
al opgelost. Daardoor hebben we een enorme voorsprong
en kunnen we een standaard ERP-systeem bieden die
voelt als maatwerk software. De ontwikkelaars van
ProdistERP verdiepen zich voortdurend in de vele
veranderingen binnen de sectoren waarin we actief zijn.
Daardoor kunnen we onze software tijdig aanpassen aan
de eisen van nu. Daarnaast luisteren we goed naar de
wensen van jou als klant en vertalen dit door naar onze
software.
Gekwalificeerde medewerkers
Prodist ERP Software is inmiddels uitgegroeid tot een
softwarehuis met 25 jonge, hoogopgeleide mensen, die
over veel vaktechnische expertise beschikken. Door
voortdurend te investeren in kennis en vaardigheden,
kunnen onze mensen hoogwaardige consultancy
verlenen op alle niveaus binnen je organisatie. Van
operationele dienstverlening tot business consultancy ter
ondersteuning van het management en de directie. Die
kennis en kunde in combinatie met een nuchter ‘doen wat
we beloven’, heeft ervoor gezorgd dat Prodist ERP
Software in de afgelopen jaren behoorlijk is gegroeid.
Professionele ondersteuning
Heb je gekozen voor de software van ProdistERP, dan
verzorgen we de volledige implementatie, installatie en
configuratie bij jou op locatie. De modules van ProdistERP
stemmen we zoveel als mogelijk af op jouw wensen en
behoeften. Dat houdt in dat wij je huidige machinepark,
tijden, prijzen bekijken en de software vervolgens precies
op die manier inrichten. Samen met jou ontwikkelen we
bovendien een gericht implementatie- en opleidingsplan
voor je medewerkers. Bij de grotere projecten stellen we
binnen Prodist ERP een projectmanager aan, die samen
met jou het volledige implementatietraject coördineert.
Uitstekende helpdesk
Heb je behoefte aan meer functionele ondersteuning, dan
staat ons team in Leeuwarden voor je klaar. Onze goed
opgeleide helpdeskmedewerkers beantwoorden al je
vragen.

Daarnaast krijg je een persoonlijke accountmanager
toegewezen die je altijd kunt bellen voor vragen over
ProdistERP en die jou ondersteunt bij het maken van de
juiste keuzes op automatiseringsgebied. Ondertussen
houdt Prodist ERP Software je op de hoogte van alle
ontwikkelingen. Komt er een nieuwe ProdistERP module
of versie van ProdistERP uit? Dan bieden we je de
mogelijkheid om een cursus te volgen, waardoor je direct
op de hoogte bent van de veranderingen. Op die manier
ben je altijd up-to-date van de mogelijkheden van onze
software en kun je de ProdistERP oplossing optimaal
benutten. Onze hoogwaardige en proactieve nazorg is
een absolute toegevoegde waarde van Prodist ERP
Software.
Missie
Als Prodist ERP Software ontwikkelen we onze software
altijd ten gunste van de branches waarin we actief is. Dat
betekent dat iedere module, iedere te ontwikkelen feature
een voordeel moet opleveren voor de gehele branche.
Door op deze manier te ontwikkelen, hebben we een
duidelijke toekomstvisie. Die toekomstvisie is voornamelijk
gericht op de informatievoorziening richting je klanten. De
software van ProdistERP moet jou in staat stellen om je
klanten op ieder gewenst moment te informeren en inzicht
te geven in orders, voorraad en levertijden. Door je klant
actief op de hoogte te houden en te informeren, weet je
klant waar hij of zij aan toe is. Dat helpt je om
verwachtingen te managen en op die manier je klant
tevreden te houden!
Meer dan 600 klanten in 20 jaar!
In de afgelopen twintig jaar hebben meer dan 600
bedrijven voor ProdistERP gekozen. De inhoud en het
gebruiksgemak van ProdistERP hebben dit succes
mogelijk gemaakt. Bovendien zijn we een aanbieder die
afspraken nakomt en bieden we een pakket waarmee je
zeer prettig kunt werken. Reden genoeg om ons eens uit
te nodigen voor een demonstratie of een goed gesprek!

