Product Brochure

Krachtige, alles-in-één
ERP-software. Produceer met
snelheid en precisie
Flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig
door inzet van de juiste software
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ECI Software Solutions
Als bedrijf staat u vaak voor grote uitdagingen. Produceren op klantspeciﬁca�e is één van de
meest complexe processen. Of u nu enkelstuks, batches of series produceert. Het vraagt om de
nodige kennis en ervaring. Daarbij hebben klanten steeds hogere verwach�ngen en stellen zij
strengere eisen aan producten en lever�jden. Hoe zorgt u ervoor dat u als bedrijf wendbaar
bent en kan voldoen aan de veranderende behoe�e van uw klanten?

Digitalisering helpt uw bedrijf om ﬂexibel, schaalbaar
en toekomstbestendig te zijn. ECI So�ware Solu�ons is
ontstaan vanuit de samenwerking van branchegerichte
so�warebedrijven voor de maakindustrie. Met onze
branchekennis en door inzet van de juiste so�ware en
technologie ondersteunen wij bedrijven bij innova�e
en digitalisering van bedrijfsprocessen. Zo hebben wij
meer dan 3.000 bedrijven begeleid bij hun digitale
transforma�e.
Vanuit ECI ontwikkelen en leveren wij een breed scala
aan so�wareapplica�es- en integra�es. Daarnaast
begeleiden we u ook bij het in kaart brengen en
op�maliseren van uw bedrijfsprocessen. Uw doelstellingen en gewenste werkwijzen zijn hierbij ons
uitgangspunt. Of u nu net start of al gebruik maakt van
bedrijfsso�ware, samen met u kijken we naar de
kansen voor uw bedrijf om processen te digitaliseren.
Het resultaat: een duidelijk stappenplan voor uw
bedrijf dat de mogelijkheden en resultaten van
digitalisering biedt. Uw roadmap naar de toekomst.
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Branches waarin
onze klanten
werkzaam zijn
Metaal
Hout
Kunststof
Meubelproduc�e
Interieurbouw
Construc�e
Machinebouw
Apparatenbouw
On & Oﬀshore
Mari�em
Technische installa�e
Bouw en Toelevering
Field Services
High Tech
Elektronica

Bemet voor uw bedrijf
De maakindustrie verandert in een rap tempo en daarmee ook de verwach�ng van klanten. Om
de concurren�e het hoofd te kunnen bieden is naast kwaliteit ook snelle levering van belang.
Met Bemet ERP-so�ware hee� u het juiste gereedschap om hieraan te voldoen. De so�ware
helpt uw organisa�e met het op�maliseren van bedrijfsprocessen en verbeteren van inzicht.
Medewerkers krijgen automa�sch belangrijke taken en alarmen te zien zodat uw proces
onverstoord verloopt. Zo werkt u tot 30% eﬃciënter en levert u nog steeds de kwaliteit die
klanten verwachten.
Doordat alle bedrijfsprocessen met elkaar
verbonden zijn in één centraal systeem, is alle
informa�e door iedereen in het hele bedrijf
toegankelijk en bruikbaar. Bemet bevat een
aantal tools, waarmee de gebruiker automa�sch informa�e boven water haalt. Dit levert u
een aanzienlijke �jdswinst en kostenreduc�e
op. Daarnaast hoe� u maar éénmalig alle
gegevens in het ERP-systeem in te voeren.
Waarna vervolgens op iedere afdeling deze
gegevens in het systeem beschikbaar zijn.
Persoonlijk en eﬃciënt
Onze ERP-oplossing hee� een user interface
die dusdanig is opgebouwd dat u snel door uw
produc�eproces kunt navigeren. Zo worden
onder andere uw dagelijkse werkzaamheden,
het aantal lopende projecten of calcula�es en
andere belangrijke informa�e con�nu in beeld
gebracht. Dit stelt u in staat om sneller en
eﬃciënter uw werkzaamheden uit te voeren.
Versnelde toegankelijkheid
Bemet ERP is zeer gebruiksvriendelijk. Zo kunt
u uw dashboard en knoppenbalk naar eigen
wens inrichten, zodat de voor u belangrijke
gegevens direct toegankelijk zijn.

Zo kan bijvoorbeeld vanuit de projectlijst met
le�erlijk één muisklik een tabblad worden
geopend met alle bij dat project behorende
informa�e zoals pakbonnen, facturen en
andere bijlagen. Hierdoor is Bemet modern,
persoonlijk, toegankelijk en eﬃciënt.
In de basis compleet
Bemet bevat in de basis alle func�onaliteiten
die nodig zijn om als maakbedrijf uw
processen te ondersteunen. En voor bedrijven
met speciﬁeke wensen en behoe�en zijn er
modules ontwikkeld waarmee de basis
uitgebreid kan worden.

Business Intelligence
Bedrijven die de behoe�e hebben om
krach�ge analyses te maken kunnen dit doen
met onze Business Intelligence so�ware. Deze
func�onaliteit stelt u in staat behoe�eanalyses en overzichten te genereren op ieder
gewenst gebied. Het nemen van belangrijke
beslissingen kan hierdoor gedaan worden op
basis van real�me en betrouwbare informa�e.
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De voordelen van Bemet ERP
 Tijdsbesparing en foutenreductie

 Continu overzicht van materialen

door eenmalige gegevensinvoer

en man/machine-uren

 Gebruiksvriendelijk en snel te leren

 Planning direct beschikbaar

 Betere voor- en nacalculatie

 Volledig inzicht in inkoop/logistiek

 Niet meer zoeken: alle informatie

 Automatisch genereren van alle

overzichtelijk opgeslagen op één plek

gewenste documenten en
rapporten

 Snel van calculatie naar offerte en

van order naar productie

Bemet Basis

Uitbreidingen

Voor- en nacalcula�e

Bemet Mobiel

Ar�kelbeheer en Voorraad

CRM

Inkoop

Stuklijstbeheer

Verkoop

Detailplanning

Planning

Interna�onaal

Produc�e

Prijsafspraken

Urenregistra�e

Handel

Pakbonnen

Loca�ebeheer

Factura�e

Inkoopaanvragen

Personeelsadministra�e

Productregistra�e

Taakplanner

Projectmanagement

Documentbeheer

Service & Onderhoud
CNC Manager
Online E-Business
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Installatie &
Implementatie
ECI hecht veel waarde aan een deugdelijk en
betrouwbaar implementa�etraject zonder
verassingen achteraf. Hiervoor is een speciale
implementa�emethodiek ontwikkeld waarbij
eerst de basis wordt geïmplementeerd en na
live gang eventuele gewenste uitbreidingen.
Tijdens de implementa�e wordt u bijgestaan
door een business consultant en
projectmanager die de ERP-so�ware samen
met u implementeren. Zij vormen gelijk uw
aanspreekpunt. Na de implementa�e hee� u
al�jd op ieder gebied een expert tot uw
beschikking; een vaste accountmanager en
business consultant en toegang tot onze
support community.
De implementa�e
Voordat de implementa�efase van start gaat,
worden eerst de projectscope, de fasering, een
communica�eplan en de planning beschreven.
Dit blauwdruk is de basis van het project en
hierdoor weet u wat u kunt verwachten.
Gedurende het implementa�eproces wordt
Bemet in uw organisa�e ingevoerd waarbij het
systeem wordt ingericht op basis van uw
huidige processen en de mogelijkheden van de
so�ware. Key-users en eindgebruikers worden
opgeleid en uw gehele proces wordt getest en
geoefend. Na uw accepta�etest kan de
daadwerkelijke livegang plaats vinden.

Training & Support
Het is belangrijk dat alle Bemet-gebruikers in
het bedrijf leren hoe ze het maximale kunnen
halen uit onze so�ware. Zowel �jdens als na
de implementa�efase. U kunt hiervoor
verschillende trainingen volgen in ons kenniscentrum. Verder staat er bij ECI al�jd een
supportafdeling voor u klaar.
U start met het volgen van de basistraining.
Hierin leert u hoe u Bemet aan kunt passen
aan uw wensen en hoe onze so�ware
maakbedrijven ondersteunt in het eﬃciënt
uitvoeren van hun processen. Deze training
dient door iedere nieuwe gebruiker gevolgd te
worden en duurt één dag.
Vervolgtraining
Vanuit de basistraining is er de mogelijkheid
om door te gaan met vervolgtrainingen
waarin wordt ingegaan op de onderdelen van
het pakket die van toepassing zijn op de
func�e van de gebruiker. Bekijk onze website
voor het actuele trainingsaanbod. De
gebruiker kan kiezen om de training
klassikaal, online of via e-learning te volgen.
Support
Hee� u na de implementa�e nog vragen over
het gebruik van onze so�ware? Support
handelt het merendeel van de problemen en
vragen binnen vijf minuten af. Hierdoor bent
u dus al�jd gegarandeerd van snelle en
doelgerichte hulp.
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Contact met onze specialisten
Bent u klaar voor de volgende stap? Onze specialisten laten u graag vrijblijvend zien
wat de voordelen voor uw bedrijf kunnen zijn. Neem contact met ons op via
088- 63 63 910 of stuur een e-mail naar nl-sales@ecisolutions.com. Wij helpen u graag!
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