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Innoveer met
Smart Manufacturing
Flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig 
door inzet van de juiste IT-Technologie



Smart Manufacturing door inzet
van de juiste IT-Technologie
Hoe kan een bedrijf door inzet van data en digitalisering slimmer produceren? 
ECI ondersteunt bedrijven bij het implementeren van Smart Manufacturing. Al meer dan 
35 jaar ontwikkelen en implementeren wij vooruitstrevende software technologieën voor  
bedrijven met als resultaat: kortere doorlooptijden, hogere bezettingsgraden, lagere 
productiekosten en hogere winstmarges.
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De maakindustrie bestaat uit een breed 
palet aan bedrijven met complete bedrijfs-
processen. Het geordend aansturen en 
stroomlijnen van deze processen is lastig en 
tijdrovend. 

Digitalisering van alle processen binnen uw 
bedrijf zorgt voor overzicht, een hogere 
e�ciëntie, een hogere e�ectiviteit en 
kostenbesparing.

ECI biedt bedrijven een volledig product-
portfolio om processen van begin tot eind 
te digitaliseren en optimaliseren.

Ondersteun uw financiële processen met 
Financials, het boekhoudprogramma dat 
volledig te integreren is met uw ERP-
software. De software wordt ingericht aan 
de hand van uw behoeften en door 
integratie met uw ERP-software hoeft u 
informatie slechts eenmalig in te voeren. 
Ontdek de kracht van real-time financiële 
rapportages – KPI’s waarmee u altijd 
inzicht heeft in de huidige en toekomstige 
financiële status van uw bedrijf.

Financials
ERP
Shop Floor Control
CAD/CAM
Product Configurator
Kwaliteitsbeheer
Mobile Apps
Supply Chain Software
Business Intelligence

Technologie waarmee wij 
u kunnen ondersteunen
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How Business
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Financials



ECI Software Solutions BV  |  www.ecisolutions.com  |  How Business Gets Done

Het ontwikkelen van één ERP-systeem dat alle bedrijven in de maakindustrie kan 
ondersteunen is verleden tijd. ECI biedt vijf ERP-systemen, allen ontwikkeld op basis 
van een specifiek proces. Of u nu Engineer-to-Order (ETO), Make-to-Order (MTO), 
Configure-to-Order (CTO), Assemble-to-Order (ATO) of Make-to-Stock (MTS) 
produceert, onze ERP-oplossingen ondersteunen uw bedrijfsprocessen optimaal.

Wanneer u kiest voor ERP-software van ECI, kiest u voor meer dan alleen onze 
ERP-software. Onze professionals hebben in de afgelopen decencia in samenwerking 
met duizenden bedrijven in de maakindustrie processen geoptimaliseerd. Aan de hand 
van ‘best-practices’ implementeren zij de ERP-software en kunnen zij u ondersteunen 
bij de optimalisatie van uw proces. 

Of u nu alleen start met de implementatie van ERP-software of een volledige
implementatie van Smart Manufacturing wenst, wij begeleiden u graag.

ERP-software
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Optimaliseer uw productieproces met software voor Shop Floor Control. Wat de 
software uniek maakt is de op Kanban geïnspireerde user interface. Met Shop Floor 
Control heeft u snel inzichtelijk welke werkzaamheden in de wacht staan, 
onderhanden zijn of reeds zijn uitgevoerd. Shop Floor Control wordt gevoed vanuit uw 
ERP-software waardoor uw productiemedewerkers exact weten wat er moet 
gebeuren en welke materialen daarvoor nodig zijn. Combineer meerdere orderregels 
en registreer alles eenvoudig via een touchscreen scherm vanaf de productievloer.
Meer weten? Wij adviseren u graag.

Shop Floor Control

De integratie tussen ERP-software en CAD/CAM-software verzekert u van een 
naadloze samenwerking tussen engineering, inkoop en productie. Of u nu zelf tekent 
of tekeningen aangeleverd krijgt, de informatie-uitwisseling tussen beide software-
oplossingen voorkomt handmatige invoer en vermindert de kans op fouten. 

ECI levert CAD/CAM-software voor bewerking van metaal, kunststof, hout en steen. 
Wanneer u gebruik maakt van CAD/CAM-software integreren wij onze ERP-software 
met uw huidige oplossing. In de afgelopen decencia heeft ECI in samenwerking met 
praktisch alle CAD/CAM-leveranciers integraties ontwikkeld. Onze professionals kunnen 
u begeleiden bij de inzet van standaard integraties of indien wenselijk klantspecifieke 
oplossingen.

CAD/CAM-software



APM+ is het centrale platform waarin de 
operators alle benodigde informatie kunnen 
vinden voor het uitvoeren van de werk-
zaamheden. Per productiestap heeft de 
operator alle benodigde informatie steeds 
bij de hand. Door APM+ standaardiseert u 
de processen in de werkplaats en is elke 
productieorder met de benodigde 
informatie altijd eenvoudig terug te vinden.

Gereedschapsbeheer en
kwaliteitsmanagement

Het inzetten van productconfiguratie software helpt u uw bedrijfprocessen te 
standaardiseren, zodat verkoop naadloos aansluit op engineering en productie. 
Zo heeft de verkoper een krachtige tool om producten visueel te presenteren, 
eenvoudig o�ertes te maken en hebben engineering, inkoop en productie direct de 

juiste informatie om e�ciënt te werken.

Product Configurator

Werk via elk apparaat op kantoor, op de werkvloer of onderweg. ECI biedt bedrijven 
de mogelijkheid te werken met Cloud Applicaties en On Premise oplossingen (soft-
ware geïnstalleerd op uw eigen server). Wanneer u of uw medewerkers onderweg zijn, 
kunnen zij gebruik maken van onze mobiele applicaties. Zo is er altijd inzicht in alle 
benodigde informatie en wijzigt u gegevens vanaf alke locatie, op elk moment.

Mobiele Applicaties of volledig in de Cloud
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Werk e�ciënter
samen in uw
logistieke keten
Voorkom handmatige invoer,
automatiseer uw inkoop- en
verkoopprocessen

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 e�ciënter 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). Gatewise biedt de oplossing voor digitalisering van uw Supply Chain.

Supply Chain Software

Gatewise is hét Supply Chain 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.

EINDPRODUCENT

PRODUCENT

LEVERANCIER

TOELEVERANCIER
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Insight is software voor business intelligence, waarmee bedrijven krachtige analyses 
kunnen maken. Insight combineert informatie uit verschillende databronnen en legt 
data vast met een tijdsindicatie (historische data). Zo bent u in staat de verander-
ingen die zich hebben voorgedaan te analyseren en inzage te krijgen in het verloop 
van belangrijke KPI’s.

Business Intelligence met Insight

De implementatie van Smart Manufacturing vraagt om een duidelijke visie op het 
gebied van digitalisering en kennis van uw volledige bedrijfsproces. De combinatie 
van visie en kennis maakt het mogelijk een Smart Manufacturing te implementeren 
waardoor uw bedrijf slimmer produceert. Flexibiliteit, schaalbaarheid en toekomst-
bestendigheid zijn belangrijke speerpunten. Meer weten over hoe onze software uw 
route naar Smart Manufacturing kan versnellen? Wij adviseren u graag.

Advies over Smart Manufacturing voor uw bedrijf


