TRIMIT MEUBEL
•z H
 EEFT UW IT ZIJN
GRENZEN BEREIKT?

Software oplossing voor de meubelbranche mede
mogelijk gemaakt door Microsoft dynamics NAV

•z TEVEEL SYSTEMEN ?
•z T
 E WEINIG
SYNERGY?
•z B
 EHOEFTE AAN EEN
ERP OPLOSSING
DAT UW GROEI ZAL
ONDERSTEUNEN?

On-premises

Ieder device

In de cloud

VOORDELEN
✓	Optimaliseert en automatiseert uw manuale processen.

”Zonder Trimit’s slimme
systeem hadden we nooit
de explosieve groei in
variant mogelijkheden
kunnen beheren“
Kvik

✓	Bedient een onbeperkt aantal varianten van soorten en maten.
✓	Geeft u een beter overzicht van ieder proces van design en productie tot
de finale uitlevering.
✓	Vermindert verspilling en maximaliseert uw winst door het stroomlijnen
van de creatie en het beheer van de stuklijst (BOM).
✓Z
 orgt voor nauwkeurigheid van details en
voorkomt daardoor productie fouten en
verspilling.
✓ Minimaliseert de levertijd.

”We hebben een veel betere flow in het hele proces van orders via productie en logistiek tot aan de
feitelijke laatste bezorging“
Andersen Furniture

✓	Voegt uw data en kengetallen samen
waardoor het eenvoudig wordt om klanten
en verschillende merken te volgen.
✓	Integreert naadloos met MS Office en zorgt
voor een vertrouwd ogende interface voor alles
gebruikers.
✓	Biedt een up- to – date voorraadstatus.
✓	Hiermee kunt u kengetallen en gegevens
verzamelen om de groei van uw bedrijf te
ondersteunen.
✓ Groeit mee met uw bedrijf.
✓ Is upgradable en gemakkelijk aan te
passen.
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TRIMIT COMPONENTEN
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Microsoft Dynamics NAV
is het platform voor TRIMIT

Telefoon, tablet, web
en Windows clients

Beheren van complexe
artikel configuratie
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Verwerken van ongelimiteerde
varianten zoals soorten/maten

Voor- en nacalculatie

Portals (Sales
Agent, Supplier)
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Webshops (B2C,
B2B)

Customer Relationship
Management (CRM)

Productie
Management
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Logistieke controle

Financieel management

Analyse en Raportage
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Bewezen upgrade
methodologie

Integratie met Microsoft
Office and Office 365

Integratie met Retail,
POS, BI en anderen

ONDERSTEUND AL UW BEDRIJFSPROCESSEN
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TRIMIT voegt
functionaliteit toe aan
Microsoft Dynamics NAV
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SALES AGENT
PORTAL

