
het platform voor de maakindustrie
De digitale snelweg die uw inkoop- en verkoopproces volledig automatiseert
Het resultaat: kortere doorlooptijden, lagere kosten en meer efficiency

Trivest Connect voor afnemers



maakbedrijven komen dichter bij elkaar
Bedrijven binnen de maakindustrie gaan steeds nauwer samenwerken. Het uitwisselen van informatie 
over inkoop- en verkooporders, orderbevestigingen, levertijden en facturatie staat daarbij centraal. 
Het zorgt ervoor dat bedrijven steeds meer inzicht hebben in de logistieke keten en efficiënter kunnen 
samenwerken. Een belangrijk aspect binnen deze ketenintegratie is het vraagstuk rondom 
automatisering. Het integreren van de verschillende ketens en automatiseren van de verschillende 
processen is namelijk complex wanneer dit gerealiseerd moet worden tussen meerdere bedrijven 
(afnemers en leveranciers). Trivest Connect biedt de oplossing.

Trivest Connect is hét platform voor de maakindustrie dat bedrijven en hun IT-technologieën verbindt 
door processen over meerdere applicaties heen te automatiseren. Bedrijven die aangesloten zijn op het 
platform vereenvoudigen hun gezamenlijke processen door het automatiseren van kostbare en veelal 
handmatige werkzaamheden.

Maakbedrijven gebruiken veel verschillende softwaresystemen. Informatie-uitwisseling tussen die 
systemen vindt plaats op basis van berichten in elk een eigen taal, afhankelijk van het systeem. Dit 
maakt integratie tussen de systemen omslachtig en complex. Om tot een uniform formaat te komen, 
is het SCSN-formaat (Smart Connected Supplier Network) ontwikkeld. Dit formaat maakt het mogelijk 
verschillende IT-systemen via één platform met elkaar te verbinden.

Trivest Connect verwezenlijkt het platform dat die informatie-uitwisseling tussen verschillende 
bedrijven in de maakindustrie snel en simpel mogelijk maakt. Kan een leverancier zich niet committeren 
aan het SCSN-formaat dan is er in Trivest Connect functionaliteit beschikbaar om het SCSN-formaat te 
vertalen in het gewenste leveranciersformaat. Doordat deze vertaling binnen het platform plaatsvindt en 
niet lokaal, connecteert elke leverancier naadloos en schaalbaar met iedere afnemer die beschikt over 
een Trivest ERP-systeem.

HOE WERKT TRIVEST CONNECT?

Met elke partner waarmee u 
samenwerkt één EDI-integratie

Met elke partner samenwerken 
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oude route nieuwe route

VOORDELEN TRIVEST CONNECT
Enorme tijdsbesparing
Lagere kans op fouten
Kortere doorlooptijden

Minder handmatige invoer van data
Gestructureerde vastlegging van gegevens
Één koppeling voor alle aangesloten partijen

automatiseer uw inkoop- en verkoopproces
U en uw leverancier hebben beide een eigen ingericht proces, waardoor informatie tijdens het in- en verkoop-
proces veelal uitgewisseld wordt via PDF, Excel en e-mail. Belangrijke data uit die documenten wordt vervolgens 
door beide partijen handmatig verwerkt. Dat is arbeidsintensief en foutgevoelig. Met Trivest Connect wordt dit 
proces volledig geautomatiseerd.

De informatie die de leverancier namelijk nodig heeft van u als inkoper verschijnt direct  in zijn ERP-systeem 
wanneer u een inkooporder plaatst en is de basis voor het aanmaken van de verkooporder. Het handmatig 
invoeren van data is daardoor overbodig. Informatie zoals levertijden en prijzen die tot stand komen bij het aan
maken van de verkooporder wordt vervolgens via het platform verzonden en opgenomen in het ERP-systeem van 
de inkoper.
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de kracht van trivest connect biedt garantie voor
de toekomst
De kracht van Trivest Connect komt voort uit de samenwerking van softwareontwikkelaars van de Trivest 
ERP-leveranciers Bemet, Trimergo, Ridder Data Systems, Inventive en Proteus. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat 
bedrijven in de maakindustrie aangesloten worden op het platform wanneer zij gebruik gaan maken van een 
Trivest ERP-systeem. Dit waarborgt groei van het platform en versterking van ketenintegratie binnen de 
maakindustrie. Daarnaast streeft Trivest Software Group ernaar de huidige klantgroep (bestaande uit 3.000 
klanten), die beschikt over een Trivest ERP-systeem, op het platform aan te sluiten waardoor Trivest Connect het 
meest gebruikte platform voor de toekomst is.

connecteren met het platform van de toekomst
Wilt u meer weten over Trivest Connect of connecteren met hét platform van de toekomst?
Neem dan contact op met Trivest Software Group.
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