ERP-software

voor productie- en handelsbedrijven

VERBIND
UW BEDRIJF

NEEM BETERE
BESLISSINGEN

START EN GROEI
GEMAKKELIJK

Wie is Xperit?
Xperit, noem ons een softwareleverancier, al is dat wat kort door de bocht.
We leveren niet alleen, we ontwikkelen en helpen groothandels en productie
bedrijven slimme software implementeren. Zo maken we bedrijfsgegevens
inzichtelijk. Dat doen we met Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Ons DNA

Ervaring en expertise

Dat is wat we doen. Maar wie zijn we? De drie
belangrijkste letters uit het alfabet zijn voor ons
de E, de R en de P. Dat staat 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. Wilt u plezierig zakendoen? Dat gaat bij ons
helemaal lukken.

Xperit kent een lange geschiedenis en track record
in de ERP-wereld bij het midden- en kleinbedrijf.
Wij hebben kennis en ervaring van alle versies
binnen Navision, Dynamics NAV en Business Central
opgebouwd. Onze focus ligt op de Microsoft stack
gecombineerd met jarenlange ervaring in het maken
van integraties met andere omgevingen.
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Innovatief
Onderscheidend
All-in-one business oplossing
Veilig dataplatform
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Optimalisatie van uw bedrijfsvoering
Organisaties helpen grip te krijgen op hun kritische bedrijfsprocessen. Dat is onze
ambitieuze missie. U wilt in één oogopslag kunnen zien hoe uw business er
voor staat. Gegevens over klanten, producten, leveranciers, levertijden, omzet,
voorraden en financiën. Ons ERP-platform stroomlijnt al uw bedrijfsprocessen.
De kern is Microsoft Business Central, indien nodig aangevuld met onze eigen
(branchespecifieke) ontwikkelde Xperit-apps en best of breed partner apps.

VERBIND UW BEDRIJF

NEEM BETERE BESLISSINGEN

START EN GROEI GEMAKKELIJK

Verbind met klanten, collega’s en
leveranciers. Breng teams en
middelen samen, allemaal op één
plaats.

Krijg een compleet beeld van uw
bedrijf vanuit één gecentraliseerde
bron en verbeter uw klantervaringen.

Begin snel in de cloud met behulp
van bekende Office-interfaces en
voeg andere Dynamics Business
Central-applicaties toe.
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Hoe doet Xperit dat?
Onze aanpak is helder en pragmatisch. In het voortraject begint voor ons de samenwerking en bepalen we de doelstelling(en). Vervolgens brengen we de processen in
kaart en wordt de applicatie ingericht en in gebruik genomen. We hanteren hierbij
een bewezen methodiek. We werken in het hele traject samen met de klant als een
professioneel team. We denken mee over optimalisatie in software én processen en
zijn sterk in operationele nazorg. Wij leveren de software en helpen ondernemingen
de software op de juiste wijze te gebruiken, ook na de go-live!

OPDRACHT

PROCES

SUPPORT

OPTIMALISATIE(S)

Onze sales consultant heeft
het voortraject afgerond, de
doelstellingen in kaart
gebracht en draagt de
opdracht met alle
ingewonnen informatie over
aan de projectleider.

Onze methodiek kent
een aantal fases:
1. Voorbereiden
2. Modulatie
- Simulatie I
3. Realisatie
- Simulatie II
4. Conversie en opleiding
5. Consolidatie

Er zijn meerdere opties om u
te blijven ondersteunen.
Wij adviseren u dit te doen
op basis van een Service
Level Agreement (SLA).
In een SLA spreken we
een minimale responstijd
af, hoe en wanneer wij uw
supportvraag registeren en
wanneer wij het oplossen.

Na het in gebruik nemen 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.
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Waarom Xperit?
Wij implementeren Microsoft Business Central op basis van een bewezen
implementatiemethodiek. Door onze jarenlange business-, branche- en
applicatiekennis zijn wij van toegevoegde waarde en een adviseur voor de klant.

SINDS 2008

CERTIFIED MICROSOFT
PARTNER

>100 KLANTEN EN
DUIZENDEN GEBRUIKERS

20 ERVAREN
PROFESSIONALS

>250 JAAR ERVARING IN ERP

ERVARING IN ALLE
VERSIES VAN NAV EN
BUSINESS CENTRAL

EIGEN IP

80% VAN KLANTEN
OPERATIONEEL OP
ACTUELE VERSIES

Xperit, betrouwbare partner

Klanten waar we trots opzijn

Reginox maakte al jaren gebruik van Microsoft NAV
ERP-software. Om haar orderverwerking efficiënter
te laten verlopen en een goede basis te leggen voor
verdere optimalisaties was een migratie naar Microsoft
Dynamics Business Central een logische stap.
Met Business Central is er o.a. een beter inzicht in de
productieactiviteiten gekomen. Dit inzicht leidt tot
efficiëntie en verbetering van de orderintake. “Doordat
zowel de logistieke als de financiële administratie in één
pakket wordt uitgevoerd verkrijgen we beter inzicht in
de financiële resultaten”, aldus Dinant Seppenwoolde,
financieel directeur van Reginox.

Onze passie voor mensen, organisaties en IT zetten
wij iedere dag in, door organisaties te helpen bij het
verder verbeteren van hun bedrijfsvoering. Inmiddels
hebben we ruim 100 organisaties ondersteund bij hun
implementaties en optimalisaties.
Bekijk een aantal cases op xperit.nl/xperit-referenties.

De samenwerking met Reginox is een mooi voorbeeld
van onze betrokkenheid en de kijk op partnership.
Er zijn inmiddels al mooie stappen gemaakt sinds
de ingebruikname van Business Central. Reginox wil
graag nog een stap verder en ziet hun ERP en onze
samenwerking als basis voor verdere optimalisatie.
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Wij helpen u graag!

"Toegevoegde waarde bieden is
mijn doel, succesvol zijn is daar een
afgeleide van."

"Mag ik u helpen met het
optimaliseren van uw business?"

Lubbert van den Heuvel

Ronald Evers

06-34868957

06-52305309

lvdheuvel@xperit.nl

revers@xperit.nl

Anthonie Fokkerstraat 39a

3772 MP Barneveld

+31 (0)342 70 10 40

info@xperit.nl

www.xperit.nl

