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“Proteus snapt hout en daarom 
was er meteen een klik.”



Sneek Wood Industry (SWI) importeert en distribueert wereldwijd ruw hout en 
eindproducten (zoals zelf in China en Oekraïne vervaardigde eiken vloeren en 
parket). Onder de groepsnaam SWI vallen vijf BV’s, die sinds kort allemaal tot 
volle tevredenheid gebruik maken van door Proteus Systems ontwikkelde 
specifieke ERP-so�ware.

“Wij hebben zelf ruim �en jaar geleden een eigen maatwerkso�warepakket 
ontwikkeld om inkoop- en verkoopprocessen en voorraadbeheer te ondersteunen. 
Dat voldeed niet meer aan de huidige technische eisen. Daarom zijn we vorig jaar 
gaan praten met Proteus Systems, een nicheleverancier van ERP-systemen, die 
echter wel gespecialiseerd is in systemen voor de interieurbouw, meubel- en 
hou�ndustrie en a�ouw. En, wat voor ons belangrijk is, de uit meerdere 
dimensies bestaande houthandel. Zij kunnen als geen ander onze processen 
ondersteunen. Proteus snapt hout en daarom was er meteen een klik”, zegt CFO 
Michiel Remigius van Sneek Wood Industry.

Volgens Remigius is het grote voordeel van Proteus dat dit bedrijf precies weet 
hoe de ERP-so�ware de administra�eve processen in de houthandel op een goede 
manier ondersteunt en stroomlijnt. “De verbetering die we na de implementa�e 
van Proteus-so�ware zien is niet zozeer het financiële aspect, maar zit vooral in de 
doorloop�jd van het logis�eke proces: van inkoop tot en met verkoop. 



“Keer op keer bleek hoe goed 
Proteus is ingericht op de 
hou�ndustrie en hoe soepel zij 
konden inspelen op onze specifieke 
eisen”
Inspraak
“Grote winst zien we bovendien aan de administra�ef-logis�eke 
kant. Van tevoren wisten we dat we ons vooral moesten focussen 
op het verbeteren van het primaire proces en de ondersteuning 
die de so�ware biedt voor de voornaamste taken van ons bedrijf. 
Dat maakt Proteus uitstekend waar. Hun ERP-systeem is 
toegesneden op onze verschillende bedrijven. Daarin zit de 
kracht.”

Korte implementa�e�jd
De implementa�e�jd van de nieuwe so�ware is uitzonderlijk kort 
geweest. Dat kon volgens Remigius dankzij de aanwezige kennis en 
kunde bij beide par�jen. “We hadden het geluk dat er nog mensen 
aan boord zijn die ons eigen systeem hebben gebouwd. Daardoor 
was het gemakkelijker in processen te denken en konden we de 
conversie versnellen. Uiteindelijk was het overze�en van in eerste 
instan�e het voorraad- en ar�kelbestand en de bijbehorende 
dimensies redelijk eenvoudig. Zeker de eerste periode was de 
flexibiliteit van Proteus en hun consultants geweldig en bleek keer 
op keer hoe goed zij zijn ingericht op de hou�ndustrie en hoe 
soepel zij konden inspelen op onze specifieke eisen.”

Werkprocessen
“Samen met Proteus hebben we alle eigenaardigheden goed tegen 
het licht gehouden en beoordeeld wat we mee moesten nemen 
naar het nieuwe systeem en wat niet. Soms moesten we het 
systeem volgen en de werkprocessen aanpassen, soms andersom. 
Met Proteus ging dat prima. In juli 2017 is het contract gesloten, 
begin september zijn we gestart. Begin december waren alle vijf 
bedrijven in de basis over en nu Proteus het systeem hee� 
doorontwikkeld, bouwen we daar nog van alles bij.”

 



Rust
Inmiddels is de rust, negen maanden na de implementa�e, terug bij 
Sneek Wood Industry. Michiel Remigius: “Elke verandering vraagt �jd en 
inspanning. In het begin moet iedereen wennen aan een nieuw systeem 
en gaat er wel eens wat mis, ondanks een goede opleiding. Daarvan 
hebben we geleerd. Nu gaan we de addi�onele func�onaliteiten verder 
inrichten.”
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Proteus Systems Europe BV ontwikkelt en implementeert branchespecifieke bedrijfsso�ware 
waarmee u als organisa�e efficiënter kunt werken.

Onze so�ware is specifiek ontwikkeld voor de branches: interieurbouw, meubelindustrie, 
badkamer- en keukenbouw, a�ouw, winkel- en projec�nrich�ng, standbouw, houthandel, 
hou�mport en houtbewerking, plaatverwerking, kunststof-, metaal- en steenbewerking.

Voor deze branches hebben wij specifieke oplossingen op het gebied van ERP, CRM, Handels- 
en Projectadministra�e en Calcula�e, 3D CAD/CAM, Plaatop�malisa�e, Machineaansturing, 
3- tot 5-as CNC-aansturing en Nes�ng.


