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De ERP partner die uw bedrijf als uitgangspunt neemt.
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Maak kennis met Logres
Welkom bij Logres! Wij zijn een hands-on bedrijf dat ERP software voor het 
MKB levert en implementeert. Logres is opgericht in 1993 en groeit nog steeds 
elk jaar.

Wanneer u overweegt om over te stappen op (nieuwe) ERP software, dan is 
Logres dé partner die u helpen kan om hier het beste uit te halen. Wij willen in 
onze dienstverlening een partner zijn zoals het bedoeld is: vriendelijk, betrokken, 
proactief en met kennis van zaken. 

Samen met u gaan we voor het beste resultaat. Wij geloven dat dat beste 
resultaat behaald kan worden door uw kennis van uw bedrijf te combineren 
met onze kennis van ERP software. Wij nemen daarom altijd uw bedrijf als 
uitgangspunt. 

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

Voor iedere organisatie is de implementatie van nieuwe bedrijfssoftware een 
belangrijke stap. Wij begrijpen dat als geen ander. Daarom begeleiden wij u van 
het begin tot het eind. Aanpakken en een no nonsense mentaliteit zijn daarbij 
sleutelwoorden. 

Graag vertellen we u in deze brochure meer over ons bedrijf, onze softwarepakketten 
en onze aanpak. 

2



Logres biedt u twee verschillende ERP oplossingen aan: SAP Business One en Wholesale ERP. 
Onze pakketten zijn gemaakt voor MKB-bedrijven die hun processen willen automatiseren en daarmee 
verdere groei van hun organisatie willen faciliteren. 

Onze pakketten zijn geschikt voor groothandels en internationale handelsbedrijven. SAP Business One is 
bovendien ook ideaal voor producenten, bedrijven die werken in de projectindustrie, de dienstverlening of 
service & onderhoud. Onze ERP pakketten hebben zichzelf bewezen in de praktijk en staan bekend om 
hun gebruiksvriendelijkheid.

Wij stellen onze ERP partners graag aan u voor.

SAP Business One
Groeit uw bedrijf? SAP Business One groeit met 
u mee. Wereldwijd is SAP de grootste leverancier 
van ERP systemen. SAP Business One is speciaal 
ontwikkeld voor het MKB: flexibel, schaalbaar 
en breed toepasbaar.

Logres is al jaren SAP Business One Gold partner 
en meermaals bekroond met SAP Awards voor onder 
andere Innovatie en het bedienen van het grootste 
aantal nieuwe klanten in Nederland. Meer informatie 
hierover vindt u op logres.nl/sap-partner.
logres.nl/sap-business-one  

Wholesale ERP
Wholesale ERP is een Nederlands product 
en speciaal ontwikkeld voor groothandels. 
Logres is sinds jaar en dag de belangrijkste 
implementatiepartner voor dit ERP pakket, 
dat vroeger bekend stond onder de naam Unit4 
Wholesale. 

Logres implementeerde dit pakket al bij honderden 
bedrijven en kan u snel een doeltreffend helpen met 
het automatiseren van uw product-data. 
logres.nl/wholesale-erp  

Software Gemak
Software Gemak (voorheen Unit4 Multivers)  
is al jaren een vertrouwde naam in Nederland.  
De bedrijfssoftware van Software Gemak is simpel, 
duidelijk, gebruiksvriendelijk en toepasbaar in tal 
van branches. 
logres.nl/software-gemak  

Onze ERP pakketten
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Boyum Usability Package
Zeventig procent van de MKB-bedrijven worstelt 
ermee om de beschikbare tijd zo effectief mogelijk 
te besteden. Vaak wordt productiviteitsverlies 
veroorzaakt door slechte tools die niet zijn 
aangepast op de specifieke behoeften van de klant. 
Boyum is dé handige add-on van SAP Business One 
die dit probleem in één keer oplost.
logres.nl/boyum-it  

Elvy
Elvy is een slim en betaalbaar softwarepakket, 
dat uw financiële administratie veel tijd gaat 
besparen. Met Elvy krijgt u grip op diverse financiële 
processen en kunt u handmatige handelingen weg 
automatiseren en digitaliseren. 
logres.nl/elvy  

ProcessForce
ProcessForce is bedrijfssoftware met aanvullende 
modules speciaal bedoeld voor de procesindustrie 
en is volledig geïntegreerd met SAP Business One.
logres.nl/processforce  

Aanvullingen op 
uw ERP pakket

Aanvullend op onze ERP pakketten bieden wij u diverse software-oplossingen die geïntegreerd kunnen 
worden met uw ERP pakket om daarmee nieuwe functionaliteiten en modules toe te voegen. 
Deze aanvullingen variëren van factuurverwerking tot dashboards, planning en logistieke oplossingen. 
Graag stellen wij onze partners aan u voor! 
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Qlik Sense
Qlik Sense is een business intelligence 
oplossing die u direct inzicht geeft 
in wat er in uw organisatie omgaat. 
Qlik Sense ontsluit uw databases met 
handige dashboards, analyses en 
rapportages. Helder, duidelijk 
en eenvoudig in gebruik.
logres.nl/qlik-sense  

Resolv+ Mobility
Resolv is een volledig geïntegreerde 
add-on van SAP Business One  
voor o.a. distributie, warehouse-
management, qualitymanagement 
en meer. Met de handige scan-
functionaliteit kunt u verplaatsingen 
en verzending van goederen nog 
verder optimaliseren. De module 
Container Management helpt u 
grip te krijgen op internationale 
verzendingen. 
logres.nl/resolv-mobility  

Sana Commerce
Sana helpt bedrijven online te 
groeien. Hoe? Met een toekomst-
bestendige e-commerce / webshop 
oplossing die naadloos integreert 
met SAP Business One for HANA.
logres.nl/sana-commerce  

vPlan
Een strakke planning is voor elk bedrijf 
van levensbelang. SAP Business 
One levert u de nodige input voor 
een goede planning, maar wat als u 
deze informatie geautomatiseerd in 
uw planningssoftware zou kunnen 
laten binnenlopen? Maak kennis met 
vPlan!
logres.nl/vplan  
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Omdat ERP software de backbone van uw organisatie vormt, is het belangrijk dat er voor alle processen in uw bedrijf een goede functionaliteit beschikbaar is die 
aansluit bij uw manier van werken. Onze ERP software bevat daarom modules voor elke afdeling van uw bedrijf.

Belangrijke functionaliteiten voor uw bedrijf

Inkoop
Beheer en onderhoud op één centrale plek al uw transacties. 
Automatiseer uw inkoop met de Material Requirement Planning (MRP) 
op basis van de realtime voorraad en krijg inzicht in de openstaande 
orders om tekorten te voorkomen.

Warehousing
Scan inkomende en uitgaande producten en ingrediënten om real-
time te zien waar goederen zich bevinden en welke status zij hebben. 
Voorkom fouten en maak uw interne logistiek sneller en efficiënter. 

Productie
Uw ERP-systeem maakt de status van de productie real-time  
inzichtelijk en assisteert u bij scheduling. Ook zorgt uw ERP systeem 
voor traceability van uw producten en de ingrediënten daarvan. 
Daarnaast zijn er modules voor kwaliteitscontrole en assemblage.

Verkoop
Uw ERP-systeem wordt een echte salestool als uw salesmensen direct 
inzicht hebben in klantgegevens met behulp van de mobiele Sales App. 
Beheer klantspecifieke prijzen en bereik meer (internationale) klanten 
met een geïntegreerde webshop en andere online klantportals. Koppel 
het kassasysteem in uw filialen met behulp van Customer Checkout. 

Financieel
Beheer uw bedrijfsbudgetten, creditnota’s, offertes, klantorders, 
facturen, debiteuren en de rekening courant van verschillende klanten. 
Scan binnenkomende facturen en koppel deze automatisch. 
Archiveer uw documenten en contracten.
Laat medewerkers hun declaraties online indienen en betaal hen 
met één druk op de knop. Automatiseer de jaarafsluiting.

Logistiek
Identificeer containers die onderweg zijn gemakkelijk en vergelijk 
gewichtsverklaringen zoals deze door uw klanten of leveranciers 
worden verzonden. Plan uw verzendingen en beheer de uitdagingen 
die voorkomen bij distributie en de Supply Chain. 

Service en Support
Bewaar en beheer klantcommunicatie, klachten en reparaties. 
Communiceer rechtstreeks vanuit uw systeem. Voorzie monteurs 
van de juiste informatie met behulp van de Service App. De modules 
Serialisatie, Batch Traceability en Batch Recall zorgen ervoor dat u 
direct in kunt grijpen als er problemen ontstaan. 

Bekijk alle functionaliteiten op
logres.nl/erp-modules  
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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. Onze werkwijze bestaat uit vijf stappen.

 Kennismaking
Een prettige samenwerking begint met vertrouwen. 
We leren u dus graag eerst kennen. We komen langs 
of spreken online af 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.

 Demo
Aan de hand van de kennismaking en de input 
die we hebben gekregen, kunnen we vaak goed 
inschatten welk softwarepakket goed past. 
Tijdens een demo laten we zien welke ERP oplossing 
en eventuele aanvullende pakketten voor uw bedrijf 
optimaal kunnen zijn. 
logres.nl/demo  

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. 

 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 voor 
u uitwerken. 

Onze professionals verdiepen zich in uw situatie, 
toetsen verschillende onderdelen en presenteren
u vervolgens de resultaten.

1 2 3
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 Business Blueprint
In de Business Blueprint brengen wij de processen van uw bedrijf in kaart (voor 
zover u dat zelf nog niet gedaan had) en leggen die tegen het ERP pakket van uw 
keuze aan. We beantwoorden de vraag: hoe past uw werkwijze het best in dit 
ERP pakket en welke inrichtingskeuzes moeten er gemaakt worden? 

De Business Blueprint kan gelden als start van het implementatietraject, 
maar kan eventueel ook los bij ons afgenomen worden. Zo weet u 100% zeker 
weet dat u de juiste keuze genomen hebt, voordat u akkoord gaat met 
de volledige implementatie.

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

Onze ervaring heeft geleerd daarbij te kijken naar de omvang van het project, 
de betrokken medewerkers en de cultuur van uw organisatie. Een pragmatische 
aanpak dus, binnen duidelijke structuren. 

“Zorgvuldigheid en duidelijke  
afspraken staan centraal”

 Livegang
Het moment van omschakeling is altijd een spannend moment. In één keer moet 
alles goed gaan. Daarom zijn wij bij de livegang altijd nauw betrokken en zo nodig 
bij u op locatie. 

Waar nodig trainen we uw medewerkers en helpen hen op gang gedurende 
de eerste dagen. Voor dubbele zekerheid zorgen we altijd voor een fall-back 
naar de oude manier van werken, mocht er desondanks toch iets misgaan. 

 Ondersteuning door de supportdesk
Is de livegang achter de rug? Ook dan blijven wij graag betrokken bij uw bedrijf. 
U ontvangt volledige en deskundige ondersteuning van onze supportdesk. 
Zij zitten klaar voor al uw vragen: of het nu gebruikersvragen betreft of technische 
issues zijn.

U kunt ons gewoon bellen en mag van ons verwachten dat wij de urgentie van uw 
vraag op waarde weten te schatten. Zijn er problemen dan lossen we die snel samen op!

 Doorontwikkeling en optimalisatie
Wanneer u eenmaal van de functionaliteiten van uw nieuwe ERP systeem hebt 
geproefd, zult u misschien ook andere mogelijkheden willen onderzoeken. 
Nieuwe updates van uw ERP systeem brengen bovendien automatisch nieuwe 
mogelijkheden met zich mee.

Onze business consultants komen daarom gevraagd en ongevraagd met advies 
en denken graag met u mee als het gaat om de groei en verdere digitalisering van 
uw bedrijf. 
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Wij hebben jarenlange ervaring
Logres Business Solutions bestaat al sinds 1993. 
Wij hebben dus meer dan voldoende ervaring met 
het implementeren van nieuwe ERP pakketten. 

Wij kennen uw branche, wij weten wat er speelt en 
tegen welke problemen bedrijven zoals u aanlopen. 
Onze adviseurs nemen bovendien de best-practises 
mee van honderden bedrijven die u voor gingen.

U kunt ons gewoon bellen
Korte lijnen zijn altijd een van de speerpunten van 
Logres geweest. Gaat er iets mis? Komt u ergens 
niet uit? Dan kunt u ons dus gewoon bellen. U krijgt 
altijd iemand met kennis van zaken aan de telefoon. 

Onze adviseurs zijn benaderbaar en dienen u 
graag van advies wanneer u dat nodig hebt. 
Onze supportafdeling is elke werkdag bereikbaar 
en kijkt direct met u mee.

Wij houden het overzichtelijk en 
behapbaar
De implementatie van een nieuw ERP systeem kan 
een flinke klus zijn die ingrijpend is voor uw bedrijf. 
Logres houdt het proces daarom graag overzichtelijk. 

Wij schrijven een projectplan en helpen u vervolgens 
stap voor stap met het proces. Onze consultant 
komt eens per week of eens in de twee weken bij u 
langs en geeft u elke keer een stukje “huiswerk” mee. 

Wij bewegen dus mee in het ritme van uw organisatie 
en hanteren een planning die past bij uw bedrijf.

Wij helpen u met het gehele proces
Bij Logres bent u aan het goede adres voor 
business consultancy, technische implementatie, 
projectmanagement, aanpassingen op maat 
en support. 

Wij helpen u dus niet alleen bij de installatie  
en implementatie van uw nieuwe ERP pakket: 
wij helpen u óók om deze ingrijpende verandering 
in uw organisatie te borgen en zijn blijvend 
beschikbaar voor support.

Waarom Logres?
U bent op zoek naar een passende ERP oplossing 
voor uw bedrijf. Maar waarom zou u Logres 
Business Solutions om hulp vragen? Wij hebben 
de belangrijkste argumenten voor u op een rijtje 
gezet.

9



Wij zijn van nature hands-on
Logres is een ERP partner met een mentaliteit van 
stevig aanpakken en hard werken. 

Wanneer u aan de slag wilt om uw bedrijf efficiënter 
en slagvaardiger te maken, helpen wij u op een 
uiterst pragmatische wijze. Onze adviseurs zijn 
bovendien vriendelijk, hulpvaardig en transparant.

Wij zijn flexibel
Als we iets hebben geleerd in de afgelopen 
jaren, dan is het wel dat geen bedrijf hetzelfde 
is. Daarom kiezen wij voor ERP software die 
aanpasbaar is aan uw wensen. 

U krijgt dus een implementatieplan op maat, 
gebaseerd op úw bedrijf en úw interne werkwijze. 
En verandert er iets in uw bedrijf, gedurende het 
traject? Geen probleem, wij veranderen gewoon met 
u mee.

Wij durven nee te zeggen
De klanten van Logres zijn heel divers. Soms komen 
wij in gesprek met een bedrijf en moeten dan 
concluderen dat dit bedrijf niet matcht met onze 
focus. Daar zijn wij graag eerlijk over. 

Juist omdat we willen dat iedere samenwerking met 
Logres een succes wordt zeggen wij soms ‘nee’ 
en adviseren een potentiële klant om met een 
andere partij in zee te gaan.
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U bent aan zet.

In deze brochure hebben wij geprobeerd om stap voor stap 
uiteen te zetten wie Logres is en wat wij voor u kunnen 
betekenen. Het is nu aan u. 

Als u denkt dat Logres de juiste partij zou kunnen zijn voor 
een langdurige samenwerking, nodig ons dan uit voor een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij komen graag bij u langs!

Bel ons op het nummer 0342-421500 of vul het formulier 
in op de website: logres.nl/kennismakingsgesprek  

Logres Business Solutions B.V.
Koolhovenstraat 2
3772 MT Barneveld
0342 – 421500
info@logres.nl

http://logres.nl/kennismakingsgesprek

