
  Moderne webbased applicatie dus 
overal toegankelijk en platform 
onafhankelijk

  Logische en eenduidige opbouw 
zodat iedereen ermee kan werken

  Relatiebeheer, altijd en  
overal toegankelijk

  Acquisitieondersteuning en 
samenstellen van adresbestanden

  Calculaties, offertes en  
follow-up

  Planning, taakbeheer en 
verantwoording

  Ondersteuning facturatie,  
ook digitaal

  Uiterst overzichtelijke 
managementinformatie

  Koppelingen met  
ondermeer financieel systeem, 
Outlook en Office

  Eigen server of hosting mogelijk

ERP duur? ERP implementatie langdurig en 

stroperig? ChainWise biedt een prijsvriendelijke 

oplossing die binnen 4 weken operationeel is. En meer 

presteert dan vergelijkbare systemen...

ERP 4 MKB
ChainWise maakt het snel en betaalbaar.



Volledig webbased
ChainWise ERP 4 MKB is webbased, dus 
platform- en werkplekonafhankelijk.  
Er kan gebruik gemaakt worden van onze 
webservices waardoor geheel online 
kan worden gewerkt. Op ieder moment 
en vanaf iedere locatie alle benodigde 
gegevens bij de hand, niet in het minst 
door de uiterst krachtige zoekfunctie.

ChainWise ERP 4 MKB support
Onze medewerkers staan graag voor 
u klaar. Wij geven niet op voordat uw 
vraag is beantwoord of uw probleem is 
opgelost.

ChainWise

Demmersweg 40
7556 BN Hengelo
T 074 24 90 430
info@chainwise.nl
www.chainwise.nl/erp4mkb

ChainWise ERP 4 MKB
ERP staat voor Enterprise Resource Planning en 
heeft tot doel om de productiviteit van organi-
saties te maximaliseren, kosten te beheersen en 
optimaal te voldoen aan klantwensen. ChainWise 
ERP 4 MKB realiseert dit door de auto matische 
afhandeling van logistieke, administratieve en 
financiële bedrijfsprocessen onder te brengen in 
één bedrijfsbreed informatie- en management-
systeem. Het maakt uw organisatie effectiever, 
efficiënter, sneller en flexibeler. De beheersing van 
uw bedrijfskosten wordt beter, doorlooptijden 
van orders verkorten, de klant gericht heid neemt 
toe, de voorraadkosten worden lager en de 
servicegraad stijgt. De voordelen op een rijtje:

•  Eén centrale database
•  Inzage/optimalisatie bedrijfsprocessen
•  Geen dubbel (invoer)werk
•  Eenduidigheid afhandeling werkzaamheden
•  Overzichtelijke rapportages
•  Optimaal relatiebeheer
•  Ondersteuning acquisitie
•  Calculaties & offertes overzichtelijk op een rij
•  Productleveringen en contracten 

geadministreerd
•  Planning, tijdregistratie en urenverantwoording
•  Managementinformatie
•  Heldere projectoverzichten
•  Facturatie & financiële verwerking in uw 

boekhouding
•  Inclusief BPM én CRM
•  Operationeel binnen 4 weken

Verbeter uw klantgerichtheid
ChainWise ERP 4 MKB vergroot de klantgericht-
heid van uw organisatie en daardoor ook uw 
commerciële slagkracht en concurrentie positie. 
Afspraken over levertijden kunt u concreter 
maken en gemakkelijker nakomen.

Koppeling met uw financieel systeem
ChainWise ERP 4 MKB is naar wens eenvoudig te 
koppelen met uw financieel systeem. Standaard 
is ook voorzien in een handige exportfunctie. 
Indien noodzakelijk is maatwerk te leveren.  
De ChainWise ERP 4 MKB heeft de beschikking 
over koppelingen met ondermeer:

 

Meerwaarde voor werkgevers
ChainWise ERP 4 MKB is geïntegreerd in 
ChainWise CRM (Customer Relationship 
Management) en ChainWise BPM (Business 
Proces Management), het modulair opgebouwde 

pakket voor relatie-, offerte- én projectbeheer. 
Urenregistratie en projectbeheer & facturatie 
maken er een integraal onderdeel van uit. 

Kortom, u heeft als werkgever de mogelijkheid 
met ChainWise ERP 4 MKB uw gehele 
bedrijfsproces te ondersteunen. Bovendien 
heeft u desgewenst alle noodzakelijke 
informatie over lopende projecten, zowel 
inhoudelijk als financieel, bij de hand. 

Een systeem wat met u mee groeit
Zoekt u een oplossing die probleemloos met uw 
organisatie mee kan groeien? ChainWise ERP 
4 MKB biedt u een attractieve mogelijkheid. 
Informeer ook naar het interessante 
prijsvoordeel dat ChainWise u in uw specifieke 
bedrijfssituatie kan bieden.

Kies voor ChainWise ERP 4 MKB
Ontworpen en ontwikkeld voor het midden- 
en kleinbedrijf om de bedrijfsprocessen 
optimaal te beheren. Door het maximaliseren 
van de automatisering en minimaliseren van 
handmatige handelingen. Met de krachtige, 
slimme en modulair ontwikkelde software van 
ChainWise heeft u zowel ERP, BPM als CRM van 
A tot Z onder controle. Kies voor maximale 
efficiëntie, het minimaliseren van de kosten en 
maximaliseren van de inkomsten. Meer weten? 
ChainWise geeft u graag, uiteraard zonder 
enige verplichting, een demonstratie die u zal 
overtuigen. Mail office@chainwise.nl of bel:
 

074 24 90 430

Integratie met Outlook
Direct vanuit uw projectmanagement alle 
Outlook faciliteiten voorhanden.

Managementinformatie
Op ieder gewenst moment een actueel 
overzicht van de stand van zaken.

Financieel overzicht 
Helderheid in uw facturatie en inkoop. 
Koppeling met uw financieel systeem.

Vindbaarheid
Krachtig zoeksysteem voor het snel vinden 
en toegankelijk maken van de informatie.

Documentbeheer
Archivering en versiebeheer goed 
georganiseerd en daar waar u het verwacht.

Modulair

Integraal Hosting
Eenduidig

Toegankelijk

Webbased LogischERP
CRM & BPM

Taakmanagement
De dagelijkse planning en resources 
overzichtelijk in kaart.

ERP 4 MKB 
Plannen, managen en besturen.
De bedrijfsprocessen onder controle.

Relatiebeheer 
Inzicht in uw relaties en contactpersonen.
Geeft de status van offertes en projecten.


