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Eilandautomatisering betekent dat er binnen één bedrijf 

meerdere databases worden gebruikt. Ieder systeem zit als 

het ware op een eiland en de onderlinge communicatie gaat 

meestal omslachtig en handmatig – tot helemaal niet. Het is 

vaak een verborgen probleem, omdat de meeste bedrijven 

zeker weten dat ze maar één softwarepakket gebruiken. 

Maar vrijwel iedereen kent wel die ene medewerker die ooit 

zelf een Excelsheet gemaakt heeft, omdat de situatie daar 

destijds om vroeg. Of die afdeling ‘die nu eenmaal niet in het 

systeem kan’. Dat betekent dat er al twee systemen naast 

elkaar draaien. Die ene medewerker is vaak ook nog de enige 

die weet hoe hij dat bestand moet bijhouden, wat het bedrijf 

afhankelijk – en dus kwetsbaar maakt. 

Wat is het?
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Die situatie groeit meestal zo in de loop der tijd. Daar zijn 

diverse oorzaken voor zoals:

• Het softwarepakket biedt niet alle functionaliteiten

• Voor bepaalde zaken worden uitzonderingen gemaakt, 

die apart worden bijgehouden

• Uw bedrijf en/of assortiment groeit harder dan de soft-

ware kan bijhouden

• U wilt meer weten dan de standaard rapportage van uw 

systeem

• Een groep klanten is ooit  in een apart bestand gezet

• U kunt met uw systeem geen pakbonnen uitdraaien

• Enz. enz.

Hoe komt het?
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De redenen waarom zaken destijds zo geregeld zijn, zijn 

vaak zeer legitiem. Het probleem is echter dat u niet meer 

alle informatie uit één bronbestand haalt. En dus loopt u het 

risico dat u niet het complete overzicht heeft. En dat u beslui-

ten neemt, die gebaseerd zijn op onvolledige feiten. Dat gaat 

al snel zo ver dat bijvoorbeeld liquiditeitsoverzichten niet 

kloppen of verkoopcijfers een vertekend beeld geven. Dat er 

meer uren gemaakt zijn dan dat er gefactureerd werden, kan 

onzichtbaar blijven. Hoe kunt u dan sturen op cijfers? Daar-

naast worden veel data dubbel ingevoerd. Dat is niet alleen 

tijdrovend maar betekent ook een grotere kans op fouten.

Wat betekent het?
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De oplossing: zorg dat er binnen uw bedrijf één database 

is, één bron waaruit alle informatie wordt gehaald. Zodat u 

voortaan één dashboard heeft waarvan u zeker weet dat alle 

gegevens hierin verwerkt zijn. Dán kunt u sturen op feiten! 

Door de grotere efficiency bespaart u kosten en realiseert u 

foutenreductie.  

Hoe lost u het op?
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Logres kan u adviseren over de beste oplossing. Daarbij kij-

ken we of we een standaard systeem in uw bedrijf kunnen ge-

bruiken. Dat biedt namelijk meerdere voordelen: standaard 

pakketten zijn dankzij de vele gebruikers geoptimaliseerd en 

ze zijn altijd voordeliger dan maatwerk software. Dat houdt 

soms in, dat bedrijfsprocessen daarop aangepast moeten 

worden. Alleen dan kunt u de optimale efficiency-slag maken. 

We begeleiden u gedurende het hele proces. En we weten 

dat bedrijven huiverig zijn voor ingrijpende veranderingen. 

Totdat men ervaart, dat dit tevens ingrijpende verbeteringen 

zijn!  

Wie helpt u?
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Om een eind te maken aan de vertragende, verwarrende, kos-

tenverhogende, omslachtige en soms ronduit bedreigende ei-

landautomatisering hoeft u alleen maar te bellen met Logres.  

We zijn dé grootste gecertificeerde, landelijk opererende 

UNIT4 partner en partner van SAP voor de toepassing SAP 

Business One. Als oplossing voor de procesindustrie leveren 

wij ProcessForce in combinatie met SAP Business One. Als 

het gaat om de informatiebehoefte binnen uw organisatie op 

strategisch en operationeel niveau, ondersteunen wij u met 

QlikView. De keuze om met deze leveranciers te werken is 

weloverwogen gedaan. Omdat we weten dat u hier het beste 

mee gediend bent.

Wat doet Logres?
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Wij richten ons op het MKB en dan met name op groothan-

delsbedrijven en op de procesindustrie. Al meer dan 20 jaar 

adviseren wij bedrijven hoe ze hun bedrijfsprocessen effi-

ciënter kunnen inrichten. We zien het als onze persoonlijke 

uitdaging om steeds weer de optimale oplossing voor ieder 

specifiek bedrijf te vinden.  

Is Logres voor u de juiste keus?
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