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“Proteus is zeer goed in staat individuele wensen 
van bedrijven te verwerken in zijn software.”



De Mors in Rijssen ontwikkelt en produceert kozijnen, geprefabriceerde bad-
kamers, interieurs, bouwplaatsunits en panelen voor vele toepassingen en loopt 
qua automa�sering voorop. Deze grote speler in de markt hee� bij Proteus Sys-
tems een ERP-systeem gevonden dat niet voornamelijk focust op de financiële 
aspecten, maar vooral goed werkt op de werkvloer. Zeker nu ook de koppeling 
tussen Matrix-so�ware en BIM is gerealiseerd.

“De Mors is niet alleen een �mmerfabriek. We hebben verschillende produc�eaf-
delingen, wat het las�g maakt een ERP-systeem te kiezen dat overal op aansluit. 
Het Proteus-systeem, waarvan we eerder al een onderdeel hebben gebruikt, komt 
als een van de weinige overeen met vrijwel al onze wensen. Vaak kiest men voor 
financiële ERP-pakke�en om projecten mee aan te sturen. Fijn voor de financiële 
administra�e, maar vaak min of meer drama�sch voor bijvoorbeeld 
werkvoorbereiders, verkopers en planners.” 

“Bij Proteus is het omgekeerde het geval. Hun ERP-systeem is misschien iets 
minder gelikt voor de financiële man, maar bedrijfsma�g is het voor ons ideaal”, 
zegt De Mors-directeur Marco Zomer. “Proteus is zeer goed in staat individuele 
wensen van bedrijven te verwerken in zijn so�ware.”



“Proteus ERP-systeem sluit aan op al 
onze wensen.”

Matrix-koppeling
De koppeling van Matrix-so�ware met BIM (‘Building Informa�on 
Model’) hee� wat langer geduurd dan eerder voorzien om alle 
puntjes op de i te kunnen ze�en, maar is inmiddels een feit. 
“Verschillende pakke�en moeten met elkaar communiceren. Het 
vereist een zorgvuldige aanpak om dat goed te krijgen. Nu is alles 
in kannen en kruiken.” 

Proteus import
Zomer legt uit hoe het werkt: “Als wij een offerte voor kozijnen 
aanmaken of uitbrengen dienen we die met behulp van Proteus in. 
Eerst exporteren we data vanuit het administra�eve gedeelte naar 
Matrix Project dat de calcula�e verzorgt. Daarna gaan de data via 
dezelfde weg terug om ze vervolgens te exporteren naar Proteus. 
Daar importeren we de kozijngegevens, waarna we de offerte in 
Proteus afronden. Vervolgens zenden we die naar de klant. Mocht 
dat leiden tot een opdracht, dan maken we daar een order van. 
Doordat de voorcalcula�e al is gemaakt, komen we ten slo�e weer 
bij het financiële gedeelte uit.” 

Het nieuwe bouwen
Binnen de organisa�e van De Mors is automa�sering ver 
doorgevoerd. Zomer: “Als zeer innova�ef bedrijf kijken we 
voortdurend welke stappen voorwaarts we kunnen maken op weg 
naar het nieuwe bouwen. Dat betekent dat we niet 
kosten-gestuurd opereren, maar al�jd oplossingen zoeken om zo 
slim en efficiënt mogelijk te kunnen werken. Een mooi voorbeeld is 
onze volledig met BIM aangestuurde prefab badkamerfabriek.”

 “We zoeken al�jd oplossingen om 
zo slim en efficiënt mogelijk te 
werken.”



Kosten in de hand houden
Het ERP-systeem zorgt ervoor  dat 3D-modellen, gegevens en informa�e naar de 
klanten gaan en voor aansturing van de produc�e, nadat de orders via Proteus zijn 
‘ingeschoten’. “Daar komen geen mensenhanden aan te pas. Daardoor is het 
belangrijk dat Proteus Systems en De Mors elkaar op so�waregebied zo goed 
aanvullen.” 

“Bijkomend voordeel is dat we doordat alles geautoma�seerd is de kosten in de 
hand kunnen houden. Er is precies bekend welke onderdelen zich in welk vak in 
het magazijn bevinden, waardoor onze medewerkers geen �jd kwijt zijn aan 
zoeken. Kortom, we kunnen het hele proces aansturen.” 
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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.


