BETERE MARGE
OPTIMALE VOORRAAD
ACTUEEL INZICHT
ERP-software voor productie- en handelsbedrijven

XPERIT ONDERSTEUNT AL
UW PROCESSEN OPTIMAAL

Beter presteren
Xperit richt zich op productie- en
handelsbedrijven, waar de nadruk
ligt op de handel. Dat betekent heel
concreet dat de focus op bedrijven
ligt waar te allen tijde sprake is van
handel. Waar de handel zelf
geproduceerd kan worden door
bijvoorbeeld eenvoudige
assemblage, complexere productie
of via een projectmatige aanpak.

• Betere marge: Efficiënter werken, met als gevolg
een verbetering van de doorlooptijd van de orders
en een reductie van het aantal fouten tijdens het
proces.

Daarnaast kan er bij deze bedrijven
ook sprake zijn van service en het
verlenen van periodiek onderhoud
op de door het bedrijf zelf geleverde
producten. Overall richt Xperit zich
op bedrijven die gebruik kunnen
maken van bovenstaande
functionaliteiten.

• Actueel inzicht: Altijd afhankelijk van uw
boekhouder of accountant en allerlei moeilijke
procedures rondom periode afsluitingen? Of.. any
time, any place realtime inzicht in uw financiën.
Microsoft Dynamics D365 Business Central
eventueel aangevuld met Power BI biedt het
gewenste inzicht.

• Optimale voorraad: Microsoft Dynamics D365
Business Central biedt u inzicht in materiaalbeschikbaarheid en behoefte vanuit één centraal
systeem. Een ideale mogelijkheid om vraag en
aanbod op de juiste manier op elkaar af te stemmen.

Wie is Xperit?
Xperit, noem ons een softwareleverancier, al is dat wat kort door de bocht. We leveren niet alleen, we ontwikkelen
en helpen ondernemers slimme software implementeren. Zo maken we bedrijfsgegevens inzichtelijk. Dat doen we
bijvoorbeeld met Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ons DNA bestaat niet uit X en Y of nulletjes en eentjes,
al zou u dat misschien denken. De drie belangrijkste letters uit het alfabet zijn voor ons de E, de R en de P. Die staan
voor Enthousiast, Resultaatgericht en Professioneel. Onze consultants hebben naast een flinke dosis kennis ook een
gezond arbeidsethos in huis. We denken mee, we doen het samen.
Xperit is gecertificeerd Microsoft partner en we helpen productie- en handelsbedrijven bij het optimaliseren van hun
business. Wij leveren een standaardoplossing die wereldwijd gebruikt wordt. En als dat nog niet genoeg is doen wij
daar met het Xperit team graag een schepje bovenop met eigen ontwikkelde add-ons, speciaal voor groothandels en
productiebedrijven.
Microsoft Dynamics 365 Business Central wordt geïmplementeerd op basis van een bewezen
implementatiemethodiek en door consultants met jarenlange product- en branchekennis.

Xperit betrouwbare partner

Titan LNG is een toonaangevende leverancier van LNG,
LNG-totaaloplossingen en gerelateerde diensten aan
eindgebruikers in maritieme en industriële sectoren.
Wietse de Heer, Finance Director “Xperit heeft zich
tijdens het proces als een echte ‘hands-on’ partner
gepresenteerd. Ze waren goed bereikbaar en
oplossingsgericht. Ook maakten ze de zaken niet
complexer dan nodig was. We merkten wel dat Xperit
beperkte kennis had van de business waarin wij
opereerden, maar leerden snel en zijn bereid mee te
denken en mee te groeien”

Meer referenties online

Klanten waar we trots op zijn

ONZE SOFTWARE VERBETERT UW
BEDRIJFSVOERING

Betere marge
Effciente processen zonder dubbelingen
Efficiënter werken, met als gevolg een verbetering
van de doorlooptijd van de orders en een reductie van het
aantal fouten tijdens het proces dankzij Microsoft Dynamics
Business Central. Een bedrijfsbrede, krachtige oplossing voor
de ondersteuning van uw dagelijkse werkzaamheden. Software
die flexibel en zonder maatwerk is af te stemmen op
bedrijfsspecifieke processen. Naast de brede
basisfunctionaliteit zijn er mogelijkheden om te integreren

met andere applicaties, zoals bijvoorbeeld barcode scanning in
het magazijn of de CAD/CAM applicaties van de afdeling
engineering. Er zijn ook koppelingsmogelijkheden voor EDI en
e-commerce en uiteraard een volledige integratie met de
andere Microsoft producten zoals Office365. Integraal werken,
zoals integraal werken bedoeld is! Dankzij de vertrouwde
Microsoft look & feel weet iedere gebruiker z’n weg in de
applicatie bijzonder snel!

Optimale voorraad

Minder nee-verkopen, minder incourante
voorraad
Verkoop prognoses, beschikbare voorraad, aanbod
vanuit lopende inkooporders en behoefte aan zowel
eindproducten als ook onderdelen vanuit zowel de verkoopproductie-/assemblage- en serviceorders vanuit 1 centraal
systeem. Inzicht in de beschikbaarheid van voorraden. Microsoft
Dynamics Business Central biedt u deze informatie, in
de backoffice, in de bus van uw onderhoudsmonteur en

op de barcodescanner van uw magazijn medewerkers realtime
en altijd up-to-date. Altijd inzicht in de materiaalbeschikbaarheid en behoefte. Aangevuld met de add-on van
Slimstock (marktleider in voorraadoptimalisatie) zijn wij ook in
staat uw voorraad niveau’s verder te optimaliseren, hierbij kan
rekening gehouden met verkopen uit het verleden en eventuele
seizoensinvloeden.

Actueel inzicht

Altijd en overal actueel inzicht om direct bij te
sturen
Halen wij de targets? Als organisatie en onze medewerkers?
Waar verlopen onze processen inefficiënt? Hoe kunnen wij onze
medewerkers inzicht geven in hun eigen productiviteit. Dit kan
met Microsoft Power BI. Een interactieve tool voor het
visualiseren van data op elk niveau in uw organisatie. Met
dashboards op maat voor een individuele manager, voor een
afdeling en voor uw gehele organisatie. De

kracht van Microsoft Power BI is het kunnen combineren van
verschillende soorten data. De informatie binnen uw
organisatie is op deze manier inzichtelijk. Zo kan het
management en directie continu de processen monitoren.
Snel ingrijpen waar nodig, om zo de activiteiten van
een organisatie steeds beter in lijn te brengen met de
strategische doelen van de organisatie.

Bewezen implementatiemethodiek
Voorbereiden
Modelleren
Database configuratie
Systeem inrichting
Conversie en training
Go-live

Opdracht
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Optimalisaties
Support

3

Xperit úw partner
Xperit helpt organisaties bij het optimaliseren van hun
bedrijfsvoering. Dat is onze missie. Een ondernemer
moet in één oogopslag kunnen zien hoe de zaken er
voor staan. Om dat voor elkaar te krijgen maken wij
gebruik van Microsoft Dynamics 365 Business Central
bedrijfssoftware, indien nodig aangevuld met eigen
ontwikkelde X/Suite add-ons en best-of-breed partner
add-ons.
Onze werkwijze is pragmatisch. In eerste instantie
proberen we de probleemstelling scherp te krijgen.
Vervolgens brengen we de processen in kaart en wordt
de applicatie ingericht en in gebruik genomen. We
werken in het hele proces samen met de klant als een
professioneel team. We denken met ondernemers mee
over optimalisatie in software én processen en zijn sterk
in operationele nazorg.
Wij leveren de software en helpen ondernemingen om
de software ook op de juiste wijze te gebruiken, ook na
de go-live! Na de in gebruik name van uw Business
Central houdt het voor ons niet op. Wij streven naar
een langdurige samenwerking en denken graag met u
mee hoe u ook in de toekomst het optimale uit uw
bedrijfssoftware haalt. We durven wel te zeggen dat we
hiermee onderscheidend zijn in onze branche.
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“Toegevoegde waarde bieden is mijn
doel, succesvol zijn is daar een afgeleide
van.”

Lubbert van den Heuvel
06-34868957
lvdheuvel@xperit.nl

“Mag ik u helpen met het optimaliseren
van uw business?”

Ronald Evers
06-52305309
revers@xperit.nl

Anthonie Fokkerstraat 39a, 3772 MP Barneveld
+31(0)342 70 10 40 - info@xperit.nl - www.xperit.nl

