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Ontwikkeling ERP software applicatie

Enkele jaren geleden zijn wij als Smartsoft ons gaan verdiepen in een nieuw te bouwen platform 
voor de totale informatie- en communicatievoorziening van bedrijven (ERP). De ervaring die in het 
verleden is opgebouwd is, samen met de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren, 
uiteraard de belangrijke factor die geleid heeft tot het bouwen van een platform met de juiste 
functionaliteiten. Dus een geheel nieuw concept gericht op verbetering van de kwaliteit en de 
aansturing van bedrijfsprocessen voor zowel handels- als productiebedrijven. Het plan is om 
regelmatig een nieuwsbrief te mailen naar klanten en dealers. De eerste opdracht is inmiddels 
mondeling akkoord en met deze klant zullen als pilot de testprocessen nauwkeurig worden gevolgd. 
Inmiddels lopen er ook diverse contacten met geïnteresseerden voor de verkoop van Smartsoft 
ERP software. Met deze nieuwsbrieven hopen wij u op de hoogte te houden van de ontwikkeling en 
de voortgang van dit complexe project. In de volgende nieuwsbrief zal een uiteenzetting worden 
gegeven over de planning, zodat bij commerciële activiteiten met toekomstige klanten hiermee 
rekening kan worden gehouden.

Het idee is om een vernieuwende actieve marketingboodschap voor toekomstige klanten te 
presenteren. De software is anders, dus ook de boodschap. Wel gedurfd, maar toch!

Smartsoft ERP software applicatie voor het MKB tot 500 medewerkers

Smartsoft is een ERP software applicatie voor procesverbetering in communicatie, planning, 
productie en logistiek. Slimme technologie op een geheel nieuw ontwikkeld platform. Met de
nieuwste technologie gaat de klant besparen en verbeteren op controle en management van
bedrijfsprocessen. Smartsoft is een modern technologiebedrijf gericht op besparing van ICT
kosten, maar dat niet alleen. In een vernuftig denkraam wordt snelle en slimme software ontwikkeld
op basis van technologische innovatie die leidt tot meer efficiency van al uw bedrijfs- en logistieke
processen. We bedoelen duurzaamheid in rendement en verbetering op elk niveau. De applicatie
in de cloud met de juiste interface op smartphone, tablet en PC realiseert verbetering van alle
bedrijfsprocessen. Uitgangspunt is dat productiemedewerkers op locatie een tablet en dat 
magazijn- en management medewerkers een smartphone gebruiken. Het principe is digitale 
aansturing zonder papier, zoveel mogelijk rekening houden met de interface van productiemachines 
en snelle en doelmatige informatie en communicatie voor alle medewerkers.

Voor de volgende nieuwsbrief:
- Marktsegmentering en productpresentatie
- Planning productontwikkeling 
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