
HET NATUURLIJKE
VERLENGSTUK VAN 
UW ERP-SYSTEEM

Prodware creëert, integreert 
en beheert IT oplossingen
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Prodware creëert, integreert en beheert
IT-oplossingen.

* Prodware biedt bedrijfsapplicaties voor de besturing van de verschillende operationele processen binnen een organisatie. Bedrijfsprocessen op het gebied van marketing, sales, 
klantcontact, inkoop, productie, voorraadbeheer, logistiek, personeelszaken, fi nanciële administratie, service, enzovoort: allen worden door ERP en/of CRM aangestuurd, waarbij de 
verschillende onderdelen volledig op elkaar aansluiten en samenwerken.

** Certifi ed for Microsoft Dynamics(CfMD)  oplossingen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de hoogste eisen die Microsoft haar partners oplegt.
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“Prodware creëert, integreert en beheert IT-oplossingen gebaseerd op het 
Microsoft platform, waaraan Prodware innovatieve oplossingen toevoegt voor 
specifi eke branches en vakgebieden.” 

Alain Conrard
CEO - Prodware Group
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suite by prodware
De e-commerce oplossing die probleemloos 
aansluit op uw ERP-systeem
e-business suite is bedoeld voor bedrijven 
die hun voordeel willen doen met de nieuwe 
inkomstenstromen die het internet biedt voor 
zowel B2B als B2C.

Met e-business kunt u uw verkoop vergroten 
door uw markt en uw doelen uit te breiden; u 
kunt uw productcatalogus eenvoudig beheren en 
aanbiedingen en andere marketingmogelijkheden 
gebruiken om uw omzet te verhogen en uw 
bedrijfskosten te verlagen.

e-business suite bestaat uit twee hoofdmodules:
 > PIM (Product Information Management): 
beheer en marketingadministratie van uw 
producten.

 > e-business: uw e-commerce website, 
gekoppeld aan uw back-office.

e-business suite maakt een geheel van uw front- 
en back-office. 
e-business suite is volledig naar wens te 
configureren en in verschillende talen 
verkrijgbaar. Bovendien biedt de e-business suite 
alle functies die nodig zijn voor een complete 
e-commerce website.

Een volledige en krachtige oplossing
e-business suite is direct op uw ICT-systeem 
aangesloten.

 > U kunt uw referenties en omschrijvingen, 
leveranciers, prijzen, voorraden, openstaande 
opdrachten, inkomsten en klantgegevens 
makkelijk beheren.

 > U kunt uw productmarketinginformatie 
ordenen dankzij het PIM-onderdeel: 
beheer en administratie van uw 
productmarketinginformatie, afbeeldingen, 
teksten, bijbehorende bestanden, kenmerken, 
importeren van catalogussen van leveranciers 
en beheer en administratie van uw aanbod.

 > U heeft de publicatie van uw producten zelf in 
de hand.

 > U hoeft geen expert te zijn om de ‘look & feel’, 
online tracking en statistieken te kunnen 
beheren.

 > U kunt de winkelwagentjes en betalingen van 
uw klanten beheren.

Management Aanvulling  & publicatie
Promotie via

meerdere kanalen Klanten

Marketing

Management
productinformatie

E-Business
Website

ADV

REAL TIME
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suite by prodwaresuite van prodware
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Uw 6 selectiecriteria
Voor de oplossing die het beste bij u past

 Naadloze ERP-aansluiting
e-business suite is direct gekoppeld aan uw ICT-
systeem.

Alle gegevens die op de website worden 
gepubliceerd, komen uit uw ERP-systeem. Indien 
gewenst, kan elke door u gemaakte verandering 
in real-time worden doorgevoerd.

Uw ERP-systeem wordt uw back-office, waardoor 
u nieuwe functies en pagina’s gemakkelijk toe 
kunt voegen aan uw e-commerce website.

 Functionele kracht
e-business suite heeft een reeks functies, 
waarmee u een moderne e-commerce website 
kunt lanceren en de diensten kunt leveren die uw 
bezoekers verwachten:
Compatibel met tablets en mobiele 
telefoons, kortingsbonnen, cadeaubonnen, 
prijslijstindelingen, tentoonstelling van producten, 
verwijzingen voor SEO, aanbiedingen, specifieke 
grafische thema’s, enz.

 Gecentraliseerd beheer van
productmarketinginformatie
(meerdere kanalen en collecties)
Met e-business suite kunt u via PIM uw producten 
uit uw ERP-systeem aanvullen, centraliseren en 
artikelcatalogussen beheren.

Dankzij dit laatste kunt u artikelcategorieën 
wijzigen, artikelen in meerdere categorieën 
onderbrengen en specifieke catalogussen 
aanmaken.

 Eenvoudig te gebruiken
e-business suite is een CMS (Content 
Management Systeem) dat ontworpen is voor 
gebruikers zonder ICT-kennis en die online 
toegankelijk is via alle browsers.

De opzet is eenvoudig. Doordat de meeste 
informatie automatisch door uw ERP-systeem 
wordt geleverd, hoeft u uw managementsysteem 
alleen te gebruiken wanneer u een nieuw 
product op de markt wilt brengen, een prijs wilt 
aanpassen, enz.

Met de online beheerconsole kunt u berichten 
en inhoud publiceren, de ‘sliders’ van uw 
aanbiedingen veranderen en uw Google Analytics 
statistieken bekijken.

 Duurzame oplossing
e-business suite is gebaseerd op Microsoft-
standaarden (ASP.NET, MVC2).

Door onze samenwerking met Microsoft, 
onze ervaring als integrator en de keuze voor 
deze standaarden kunnen wij u het volgende 
garanderen:

 > Perfecte aansluiting met uw professionele 
infrastructuur.

 > Onze oplossing ontwikkelt zich gelijktijdig met 
uw ERP-versie.

 > Een e-commerce website die altijd in lijn 
is met de best practices van website-
ontwikkeling.

 > Uw e-commerce website zal één geheel 
vormen met uw ICT-systeem.

 Een volledige en uniforme oplossing 
geïntegreerd in uw ICT-systeem
Uw bedrijf ontwikkelt zich in een bedrijfssector 
die op steeds meer verschillende eisen vanuit uw 
ecosysteem moet reageren.

Onze oplossingen stellen u in staat om, dankzij 
de operationele controle over het project en 
de volledige reeks toepassingen (ERP, PIM, 
e-business, hosten) te reageren op additionele 
projecten.
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Beheer van winkelwagentjes en voorkeurslijsten
 > Beheer van favoriete artikelen voor 
samenstelling van winkelwagentje (op maat te 
maken, meerdere lijsten).

 > Mogelijkheid om winkelwagentje samen 
te stellen op basis van meest recente 
opdrachten.

 > Samenstelling vanuit aanbiedingen.
 > Beheer van speciale omstandigheden   
(prijzen, markten, etc.)

 > Beheer van dochterondernemingen.
 > Configuratie van de stappen voor het 
winkelwagentje in B2B- of B2C-modus.

 > Integratie van veilige betalingsoplossingen.

Volgen van opdrachten, geschiedenis en 
begrotingen

 > Online volgen van opdrachten op basis van 
status.

 > Beschrijving van leveringen per opdracht.
 > Beheer van online klachten.

Tijdig beheer van begrotingen
 > Begroting opstellen.
 > Klanten volgen.
 > Mogelijkheid om al bediende klanten te 
volgen.

 > Beheer van uitgaven en lopende begrotingen.
 > Multiselectie.

Beheer van profielen en ID’s
 > Beheer van profielen met een link naar de 
back-office.

 > Beheer van het aanmaken van online 
accounts.

 > Beheer van subsidiaire profielen.
 > Aanmaken van gebruikers die zijn gekoppeld 
aan profielen met een geïntegreerde 
werkstroom voor de validatie van acties.

 > Beheer van berichten en waarschuwingen.

Beheer van beheerdersfuncties
 > Autonomie met betrekking tot delen van de 
website die de hoofdboodschap van het bedrijf 
bevatten (redactionele gedeeltes), zowel qua 
vorm als lettertype voor het type webpagina.

 > Geen specifieke kennis nodig voor het beheer 
van het type webpagina (HTML, JavaScript, 
etc.)

 > Snel en eenvoudig in gebruik.
 > Integratie van beheerderscategorieën voor 
extra modules (nieuwsbrief, FAQ, online 
enquêtes, etc.)

 > Er hoeven geen externe programma’s te 
worden gedownload of geïnstalleerd, geen 
FTP nodig.

Browse- en zoekopdrachtbeheer
 > Artikel zoeken met behulp van gegevens-
boomstructuren.

 > Menu’s die direct worden beheerd volgens het 
productbereik in de PIM-database.

 > Beheer van algemene zoekopdrachten.
 > Beheer van geavanceerde zoekopdrachten.
 > Beheer van het sorteren op kolomkoppen.
 > Beheer van aanbiedingen.
 > Beheer van producten op de startpagina.
 > Weergave van artikelen als lijst of 
miniatuurafbeelding.

Import- en exportbeheer voor gegevens
 > Beheer van bestandsoverdracht tussen 
managementsysteem, PIM-systeem en 
e-business suite-oplossing.

 > Beheer van overdracht van partijen met 
automatische triggers.

 > Ondersteunde bestandstypes: gestructureerde 
XML of eenvoudige TXT- en CSV-indelingen.

 > Functie voor webdiensten.
 > Reserveringsrij met controle op 
prijsconsistentie en beschikbaarheid voor het 
winkelwagentje.

Prodware is sinds 1989 een belangrijke speler op het gebied van mangementoplossingen en heeft 
e-business suite gebouwd op basis van Microsoft .NET. Deze oplossing combineert de functies van uw 
ICT-systeem met de flexibiliteit van het internet.

suite by prodware

 De belangrijkste functies van e-business suite
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suite by prodware

PIM: aanvulling op de gegevens in
uw ERP-systeem
Met het PIM-systeem kunt u uw artikel-
catalogussen beheren.

De artikelen zijn voor een overzichtelijke 
administratie gegroepeerd op categorie en 
subcategorie.

Deze artikelen, categorieën en subcategorieën 
zijn direct met uw ERP gesynchroniseerd.

Zodra zij in het PIM-systeem staan, krijgen de 
artikelen extra velden op basis van de

productcategorie. Op deze manier vult u de 
productinformatie aan zonder dat uw ERP-
systeem wordt overbelast.

De directe toegang tot het PIM-systeem vanuit de 
artikelbestanden van het ERP-systeem versterkt 
dit.

Zo wordt het PIM-systeem het zenuwcentrum van 
uw productinventaris.

 Hoofdfuncties
Beheer van artikelen en eigenschappen

 > Dynamische configuratie van eigenschappen.
 > Eigenschappen overnemen.
 > Beheer van modellen.
 > Beheer van verschillende soorten 
eigenschappen (tekst/datum/afbeeldingen/
bestanden/etc.)

 > Gegevensaanvoer volgen externe bestanden.
 > Collectieve aanpassing.

Beheer productenreeksen
 > Instellingen basislijst.
 > Aanmaken van meerdere productreeksen.
 > Beheer van specifieke eigenschappen voor 
productreeksen.

 > Configureerbare publicatie en export.
 > Beheer van productreeksen voor specifieke 
klanten.

Bijbehorende/samengestelde producten
 > Beheer van bijbehorende producten.
 > Cross-sell.
 > Beheer van bijbehorende producten.
 > Up-sell.
 > Beheer van vervangende producten.
 > Beheer van pakketten.
 > Configuratieprogramma.

Ergonomie/zoeken
 > Geavanceerde zoekmachine.
 > Registratie van zoekmodellen.
 > Scherm.
 > Op maat te maken lijsten.
 > Exportlijst.
 > Slepen en neerzetten van een of meerdere 
zaken.

 > Instellingschermen voor opslaan van artikelen.

Instellingen
 > Tabellen- en eigenschappenstructuren.
 > Instellingen voor productbereik.
 > Algemene instellingen.
 > Rechtenbeheer.
 > Statusinstellingen.
 > Werkstroombeheer.
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Krachtige integratie met aansluitingen 
voor uw ERP-systeem

Extra pakketten naar behoefte

Verwijzingen/SEO

De aansluitingen van e-business suite zijn meer dan alleen verbindingen tussen uw ERP-systeem en 
uw website. Zij voegen rechtstreeks talloze functies aan uw ERP-systeem toe: PIM-integratie, beheer 
van nieuwsbriefabonnees, kortingsbonnen, cadeaubonnen, enz.
De aansluitingen stellen u in staat om de e-commerce website van uw ERP-systeem te ‘sturen’: dit is 
de back-office van de website.

Naast de standaard functies van e-business suite hebben wij extra functies ontwikkeld met de 
bedoeling om zoveel mogelijk aan uw eisen op het gebied van zowel B2B als B2C te voldoen.
Deze extra’s kunnen worden geïnstalleerd zodra de oplossing is geïmplementeerd of op een later 
moment, afhankelijk van de eisen en ontwikkeling van uw e-commerce website.

Enkele voorbeelden van de extra’s:
 > Meertalige modus.
 > Module om de artikelcatalogus te wijzigen op basis van de ingelogde klant.
 > Module om de inhoud te wijzigen op basis van de ingelogde klant.
 > Module voor op maat gemaakte toegang voor uw verkopers/vertegenwoordigers.
 > Module voor vervoer en levering voor een eenvoudig beheer van de transportkosten, indien deze 
niet door uw ERP-systeem worden afgehandeld.

 > Module voor beheer van markten.
 > B2B e-procurement module.

e-business suite is ontworpen om verwijzingen door de belangrijkste zoekmachines te ondersteunen: 
Google, Bing, enz. Metatags en metadata worden in de code geïntegreerd en kunnen in het 
bedieningspaneel worden veranderd. Met het bedieningspaneel kunt u onder bepaalde voorwaarden 
ook uw URL’s herschrijven.  
Met het PIM-systeem kunt u de trefwoorden van uw producten verbeteren, zodat optimaal naar deze 
producten wordt verwezen. Om te zorgen dat u bovenaan komt te staan bij zoekmachines, nemen wij 
het verwijzingsproces volledig op ons: van een voorlopige, concurrerende taalstudie, optimalisatie tot 
regelmatig volgen.
Tenslotte bevat e-business suite standaard Facebook, Twitter, Google+, enz. Op deze manier kunt u de 
rijkdom van deze sociale netwerken volledig benutten.



Onze services
Kies de oplossing die bij uw budget past

GEBRUIK DE BEWEZEN OPLOSSING, GESCHIKT VOOR 
UW BRANCHE, IN DE STANDAARDVERSIE, BINNEN 
UW BUDGET EN SNEL TE IMPLEMENTEREN.

IMPLEMENTATIE VAN EEN OP MAAT GEMAAKTE 
OPLOSSING, GEBASEERD OP DE BEST PRACTICES 
VAN UW BRANCHE.

IMPLEMENTATIE EN BEVEILIGING OVER AL UW 
BUSINESS ENTITEITEN. CONSOLIDATIE VAN UW 
INFORMATIE EN RESULTATEN.

VEREENVOUDIG DE REALISATIE VAN UW MIGRATIE 
EN BENUT VERNIEUWINGEN DIE UW PRODUCTIVI-
TEIT VERHOGEN.

Aanpak
Standaard oplossing

Aanpak
Projectimplementatie

Aanpak
Internationale uitrol

Aanpak
Projectmigratie

›–

›–

›–

›–

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS
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Kies de mate van consultancy, training en ondersteuning die bij u past

 Financiering
Met onze eigen financieringsonderneming, 
al dan niet in combinatie met onze partners, 
kan Prodware u helpen met de mogelijkheid 
tot aangepaste financiering die voorziet in uw 
specifieke behoeften en rekening houdt met uw 
verplichtingen.

 Onze consultants
Prodware heeft meer dan 25 jaar ervaring met het 
implementeren van bedrijfs- en IT-oplossingen. 
Klanten kunnen vertrouwen op de expertise van 
onze professionals.

 Training en ondersteuning
Om de productiviteit van uw medewerkers 
te verhogen, hun kennis te vergroten en hun 
competenties te benutten – online of ter plekke.

 Applicatiebeheer door Prodware
Uw medewerkers kunnen zich richten op 
hun kerntaken en optimale beveiliging is 
gegarandeerd.



9

Onze services
Kies de oplossing die bij uw budget past

GEBRUIK DE BEWEZEN OPLOSSING, GESCHIKT VOOR 
UW BRANCHE, IN DE STANDAARDVERSIE, BINNEN 
UW BUDGET EN SNEL TE IMPLEMENTEREN.

IMPLEMENTATIE VAN EEN OP MAAT GEMAAKTE 
OPLOSSING, GEBASEERD OP DE BEST PRACTICES 
VAN UW BRANCHE.

IMPLEMENTATIE EN BEVEILIGING OVER AL UW 
BUSINESS ENTITEITEN. CONSOLIDATIE VAN UW 
INFORMATIE EN RESULTATEN.

VEREENVOUDIG DE REALISATIE VAN UW MIGRATIE 
EN BENUT VERNIEUWINGEN DIE UW PRODUCTIVI-
TEIT VERHOGEN.

Aanpak
Standaard oplossing

Aanpak
Projectimplementatie

Aanpak
Internationale uitrol

Aanpak
Projectmigratie

›–

›–

›–

›–

+ CORE SOLUTIONS

+ INNOVATIVE SOLUTIONS

+ SERVICE SOLUTIONS

In een veranderende markt willen klanten flexibele en kant-en-klare IT-oplossingen die meebewegen 
met hun business. Als gevolg hiervan is een sterke opkomst gaande van andere vormen van IT-gebruik: 
hosting, licenties op basis van maandelijkse kosten, betalen op basis van werkelijk gebruik, etc. Bij veel 
van deze vormen wordt gebruik gemaakt van de cloud.

Prodware biedt verschillende cloud deployment modellen:

• On-premise: flexibele totaaloplossing op uw locatie
• EasyCloud: standaard ERP oplossing, gehost in het Europese Prodware datacenter
• CustomCloud: flexibele totaaloplossing uit de cloud, gehost in het Europese Prodware datacenter

VERSCHILLENDE MANIEREN OM FINANCIËLE EN TECHNISCHE DOELEN
TE BEREIKEN:

DE IT-MANAGER DE BESLISSER

• Deployment model: van on-premise tot custom 
cloud. Voor elke situatie levert Prodware een 
passende cloud oplossing. U kiest wat bij uw IT-
strategie past.

• Beschikbaarheid: met onze expertise op het 
gebied van infrastructuur, sluiten wij onze 
oplossingen aan op uw situatie en garanderen 
wij het afgesproken niveau van beschikbaarheid.

• Moderne technologie: Prodware heeft de hoogst 
haalbare certifi cering binnen de markt, waardoor 
u continu het gewenste advies en de gewenste 
dienstverlening kunt verwachten.

• Een optimaal geïntegreerde oplossing van een 
ervaren systeem integrator.

• On-premise oplossing: uw strategische 
applicaties zijn beschikbaar op uw eigen assets.

• De Cloud adjust oplossingen: betaling naar 
werkelijk gebruik, zonder verborgen kosten 
en met de inzet van het overeengekomen 
serviceniveau.

On-premise of in de cloud?

OPLOSSINGEN CustomCloudEasyCloudOn-premise

FINANCIERING Betaling naar 
gebruik

Betaling naar 
gebruikInvestering

CORE &
INNOVATIVE 
SOLUTIONS

Licentiehuur 
of -koopInbegrepenLicentiehuur 

of -koop

HOSTING
PLATFORM

Prodware 
datacenter

Prodware 
datacenterKlant

SERVICE 
LEVEL MaatwerkStandaardMaatwerk

TECHNISCH 
BEHEER InbegrepenInbegrepenSLA

BEVEILIGING *** ** ***
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Zij kozen e-business suite

Chaussende
Distributeur van individuele, afneembare auto-onderdelen, waarbij een hoog 
niveau van beschikbaarheid van de voorraad gewaarborgd wordt.
Privé, ontoegankelijke intranet site. 

SDAG ADHÉSIFS
Een van de marktleiders op het gebied van producten die gericht zijn op 
visuele communicatie.
www.boutique-sdag.net

MAJUSCULE
Coöperatieve naamloze vennootschap, meer dan 50 jaar geleden 
opgericht. Deze groep is een van de toonaangevende leveranciers van 
kantoorartikelen.
Privé, ontoegankelijke intranet site. 

Socamont Industries
Architect van het gehele assortiment PLATINE RÉSEAUX® oplossingen.
 www.socamont.com

Serial Kombi
Verkoopwebsite losse Volkswagen onderdelen.
www.serial-kombi.com

Larde Sports
Internet Pure Player die tennis, squash en badminton producten verkoopt.
www.lardesports.com

G.Matelec
Specialist in duurzame energie en distributeur van electronica.
www.gmatelec.fr
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De Prodware Groep, opgericht in 1989, is een 
van de grootste spelers op het gebied van 
ICT-diensten. Daarbij combineert Prodware 
hoog ontwikkelde technische expertise met 
diepgaande branchekennis. Dit komt ook tot 
uiting in de samenstelling van onze teams. 
Hier zijn zowel ervaren professionals uit de IT 
te vinden, als experts die hun ervaring hebben 
opgedaan als manager in het bedrijfsleven 
of bij de (semi)overheid. Als team staan 
zij altijd klaar om klanten te ondersteunen 

• Eén aanspreekpunt
• De technische expertise van Prodware overal beschikbaar en altijd in de buurt
• Gegarandeerd hoog kwaliteitsniveau
• Lokaal geworteld en afgestemd op lokale vereisten (fi scaal, procedureel, enz.)
• Lokaal softwareonderhoud van het hoogste niveau (minder kosten en in de buurt)
• Standaardisering van procedures en oplossingen
• Kostenbeheersing door raamcontracten met Prodware

DE INTERNATIONAAL GEVESTIGDE PRODWARE GROEP GARANDEERT 
OVERAL HETZELFDE HOGE KWALITEITSNIVEAU. ONZE BUITENLANDSE 
ZUSTERONDERNEMINGEN EN ONS NETWERK VAN ALLIANTIES EN 
PARTNERS STELLEN ONS IN STAAT OM ONZE OPLOSSINGEN IN MEER 
DAN 75 LANDEN AAN TE BIEDEN.

€181,8 M
OMZET 2015

1 275
MEDEWERKERS

+19 000
KLANTEN

14
LANDEN

Prodware in cijfers 

bij de ontwikkeling van hun organisatie 
door middel van informatietechnologie.
Om het tempo van de technologische 
veranderingen op te vangen, staan de Prodware 
teams altijd klaar met een uitgebreid portfolio 
van producten en diensten om aan uw eisen 
te voldoen, ongeacht uw bedrijfsgrootte of 
behoeften. En omdat de markt nog nooit zoveel 
flexibiliteit heeft geëist als nu, beperken wij ons 
niet tot standaardoplossingen, maar kunnen we 
deze ook speciaal voor uw organisatie aanpassen.

N°1
MICROSOFT DYNAMICS ERP
(EMEA)

N°1
MICROSOFT DYNAMICS CRM
(EMEA)

42
VESTIGINGEN

BEURSGENOTEERD 
AAN DE ALTERNEXT 
PARIJS (ALPRO)



 www.suite-ebusiness.com

De wereld van Prodware

Prodware vestigingen

Prodware vertegenwoordiging via allianties en partners

Prodware Nederland
Van Voordenpark 1A, 5301 KP Zaltbommel 
info@prodware.nl

www.prodware.nl Informatie: +31 (0) 418 683 500

N
L 

- 0
8

/0
8

/1
6


