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‘ALLE BEDRIJFSPROCESSEN HELDER EN
INZICHTELIJK’

Microsoft Dynamics NAV bij Jac van den Oord

nagenoeg niet inzichtelijk te maken. Dit is wel van belang voor het monitoren
van klant- en productontwikkeling. Op de hoogte zijn van deze informatie
geeft ons de juiste sturingsmogelijkheden. Deze informatie is toch van belang voor elk bedrijf?”.

Aan de noordzijde van de Maas in de provincie Gelderland, is aardappelgroothandel Jac van den Oord gevestigd. Vanuit een historie als AGF

De eisen aan het nieuwe softwarepakket waren voor Leon van den Oord

handelaar, focust Jac van den Oord zich sinds de jaren ‘70 voornamelijk

meteen helder; gebruiksvriendelijk, flexibel, toekomstgericht, en een stabie-

op de retail en exporteurs. Met bekende merken als Kasteel-aardappelen

le partner. “Als gebruiker zit je niet te wachten op een pakket waar je door

en Natubalans aardappelen voorzien zij de markt van met zorg geselec-

een overvloed aan functionaliteiten ‘de bomen door het bos’ niet meer ziet.

teerde- en milieu bewust geteelde aardappelen.

Enkel datgene wat je gebruikt wil je terugzien.
Uiteraard moet het pakket zo zijn dat het aansluit op toekomstige ontwikkelingen. Wij moeten er niet aan denken om regelmatig een andere partner
te krijgen. Gewoon stabiliteit! Stabiliteit betekent rust!”. Na een uitgebreide
presentatie en feedback van diverse andere gebruikers van Dynamics NAV,
was de samenwerking tussen Aardappelgroothandel Jac van den Oord en
Axians een feit!
Het pakket voldeed aan alle functionaliteiten waar Leon van den Oord op
zoek naar was. Door de ruime ervaring door de jaren heen met Dynamics

“In het verleden werkten wij met een softwarepakket dat zich niet staande
kon houden in de steeds veranderde markt en veranderde wet- en regel-

NAV implementaties, is Axians, zeker een solide partner te benoemen.

geving. Het pakket was gebruiksonvriendelijk en bood onvoldoende cijfer-

Positieve veranderingen door Dynamics NAV

matig inzicht voor een groeiende onderneming als de onze.” aldus Leon

“Door de rapportages die nu gemakkelijk zijn te realiseren is het overzicht

van den Oord. “Omzetcijfers, zowel in bedragen als in hoeveelheden, waren

dat we nu hebben op het gebied van ingevoerde informatie, op alle gebie-

den sterk verbeterd.” Integratie van klantorders in Dynamics NAV levert op
de verkoop- en productieafdeling een real-time inzicht in de klantvraag met
als voordeel snel kunnen inspelen op de behoeften van de klant.
Door de enorme drukte bij Aardappelgroothandel Jac van den Oord heeft
men besloten om gefaseerd live te gaan. Dit bleek voor hen een ideale
werkwijze waardoor er veel tevreden medewerkers kennis maakten met het
nieuwe pakket. In elke fase voor het daadwerkelijk live gaan, die slechts
enkele maanden in beslag heeft genomen, werd men begeleid door de consultants van Axians die beschikken over ruime kennis en ervaring.
Axians heeft zich gespecialiseerd in de specifieke bedrijfsprocessen van de
AGF branche en heeft door middel van deze kennis een unieke module ontwikkeld die in combinatie met standaard Dynamics NAV uitermate geschikt
is voor de aardappelhandel.

‘ALLE BEDRIJFSPROCESSEN HELDER EN
INZICHTELIJK DANKZIJ MICROSOFT
DYNAMICS NAV’
De basis is gelegd en de mogelijkheid om dit pakket uit te breiden naar
andere specifieke eisen zal voor Axians geen enkel probleem zijn. Indien
er onverhoopt veranderingen zijn in de toekomst geeft Dynamics NAV de
ruimte hiervoor.

Aanzienlijke voordelen voor Jac van den Oord
Axians zorgde voor een totaaloplossing die naadloos aansluit bij de wensen van Leon van den Oord. Door de implementatie van de totaaloplossing
van Axians zijn rapportages op “velletjes papier” verleden tijd en heeft men
nu de beschikking over een simpel en gebruiksvriendelijk overzicht in het
systeem.
“Aardappelgroothandel Jac van den Oord en Axians is een ijzersterke combinatie!” aldus Leon van den Oord.

Succes begint bij een goed gesprek!
Wilt u weten wat Microsoft Dynamics NAV kan betekenen voor uw
organisatie? Neemt u dan contact met ons op.
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