Logres Business Solutions
De ERP Partner die
uw bedrijf als
uitgangspunt neemt.
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Maak kennis met Logres
We zijn een hands-on bedrijf in software voor het MKB. Logres Business Solutions
is in 1993 opgericht en groeit nog steeds.

“We combineren uw kennis van uw bedrijf met onze
expertise op ERP-gebied.”

Wij willen een partner zijn zoals het bedoeld is: we zijn betrokken, werken samen en
gaan voor het beste resultaat. We combineren uw kennis van uw bedrijf met onze
expertise op ERP-gebied. Onze toegevoegde waarde ligt op het terrein van advies,
implementatie, consultancy, aftersales en support.

Voor iedere organisatie is de implementatie van nieuwe bedrijfssoftware een belangrijke
stap. Onze projectaanpak wordt daarom volledig afgestemd op uw onderneming.
Aanpakken en no-nonsense zijn daarbij sleutelwoorden. We schetsen u graag een beeld
van hoe dat in de praktijk gaat.
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Onze werkwijze
Het is fijn om te weten waar je aan toe bent. Onze werkwijze is dan ook helder en
beproefd. We werken samen, met elkaar én met u als klant.
Voor het hele proces geldt dat we pragmatisch zijn en dat bij alle beslissingen uw bedrijf
centraal staat. Globaal onderscheiden we vijf stappen.
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Kennismaking
Een prettige samenwerking begint met vertrouwen. We leren u dus graag
eerst kennen: we komen bij u langs zodat u ons kunt vertellen waar uw
onderneming behoefte aan heeft. Hoe ziet uw bedrijf eruit, wat typeert de
bedrijfscultuur?
Als wij na het kennismakinggesprek nog vragen hebben, of als u als klant
graag nog meer wilt weten, spreken we gewoon nog een keer af.
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Demonstratie bedrijfssoftware
Aan de hand van uw bedrijf en de input die we hebben gekregen, kunnen
we vaak goed inschatten welk softwarepakket goed past. Tijdens een
demonstratie laten we u zien welke ERP software en eventuele aanvullingen
voor uw bedrijf optimaal kunnen zijn.
Veel van onze klanten kunnen na stap 2 een keuze maken en gaan verder
bij stap 4, maar het kan dat u graag nog een verdiepingsslag maakt.
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Proof of concept
Als u positief staat tegenover wat u hebt gezien en gehoord, maar extra
zekerheid prettig vindt, is de volgende stap een proof of concept. Een proof
of concept bestaat uit een onderzoek waarin we een aantal onderwerpen
naar keuze verder uitwerken.
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Onze professionals verdiepen zich in uw situatie, toetsen verschillende
onderdelen en presenteren u vervolgens de resultaten.
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pragmatische aanpak dus, binnen duidelijke structuren. In overleg met u
stellen we een planning op.
Dat maakt duidelijk op welke dagen binnen de implementatie welke
werkzaamheden worden uitgevoerd om de bedrijfssoftware, soms een
compleet op maat gemaakt systeem, te realiseren.

Implementatie bedrijfssoftware
De keuze voor het ERP pakket is gemaakt! De implementatie kan beginnen:
een serieuze aangelegenheid. Zorgvuldigheid en duidelijke afspraken staan
centraal. Het project wordt om die reden gestructureerd uitgevoerd, met een
helder plan van aanpak.

“Zorgvuldigheid en duidelijke afspraken staan
centraal.”
Onze ervaring heeft ons geleerd daarbij te kijken naar de omvang van het
project, de betrokken medewerkers en de cultuur van uw organisatie. Een

5

Overdracht naar de supportdesk
We gaan pas weg als u er vertrouwen in heeft: uw systeem loopt en uw
medewerkers weten hoe het werkt. Toch vertrekken we niet uit beeld. De
eerste tijd zal iedereen moeten wennen aan werken met de software en in
de praktijk loopt allicht iemand tegen een vraag aan. Daarom vindt er een
duidelijke overdracht plaats naar ons deskundige supportteam. Zij staan
dagelijks klaar om u live bij te staan en problemen direct samen met u op te
lossen.
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Onze software partners
We werken alleen met de beste ERP-software. Software die zichzelf bewezen heeft
in de praktijk en uitblinkt in gebruiksvriendelijkheid.

SAP Business One
Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met u mee. Het is een van de meest
gebruikte ERP-systemen in de wereld en dat is niet voor niets: SAP Business One is
flexibel en breed toepasbaar.
Voor: handelsbedrijven, projectorganisaties, bedrijven in de procesindustrie, service
en onderhoud en dienstverleners

Unit4 Multivers Extended
Unit4 Multivers Extended is het ERP-systeem bij uitstek voor groothandels. U heeft
hiermee een strategisch instrument in handen, waarmee u snel kunt inspelen op de
veranderende informatiebehoefte.
Voor: groothandel

Qlik
Een Business Intelligence-oplossing die u direct inzicht geeft in wat er binnen uw
organisatie omgaat. Qlik ontsluit uw databases met o.a. handige dashboards, analyses,
rapportages. Helder, duidelijk en eenvoudig in gebruik.
Voor: elke ambitieuze MKB onderneming
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Klanten aan het woord
We vragen onze klanten geregeld om feedback, zodat we onze diensten telkens
kunnen optimaliseren. Tevreden klanten, dat kunt u vast beamen, is het mooiste
compliment dat je als bedrijf kunt krijgen.

“Informatie uit verschillende databases is nu ontsloten en
inzichtelijk gemaakt.”
Plastica, leverancier plaatmateriaal

“Logres in drie woorden: betrouwbaar, kwaliteit en een
fijne samenwerkingspartner.”
Riverdale, groothandel

“De automatisering moet voor jou werken, en niet
andersom.”
Toko International, handelsonderneming

“Een absolute aanrader, behalve voor mijn
concurrenten.”
Bark Verpakkingen, dienstverlener

“Door dit inzicht tijdens de order-entry hebben wij een
maximale efficiency slag weten te maken.”
KMC Europe, producent
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Neem contact op en kom er vandaag nog achter wat
wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.
Bel 0342 - 42 15 00 of mail naar info@logres.nl
Logres Business Solutions
Thorbeckelaan 16, 3771 EG Barneveld
www.logres.nl

