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Totaaloplossing voor alle 
groothandelprocessen
Distri ERP is het meest complete en makkelijke ERP voor groothandels. 
Het ondersteunt álle bedrijfsprocessen en maakt aparte systemen voor 
bijvoorbeeld CRM, WMS en boekhouding overbodig. 
Ons groothandel-ERP is from scratch ontworpen vóór groothandels, dóór 
specialisten die al 40 jaar over 
de vloer komen bij groothandels. 
Niet voor niets zijn bedrijven 
als Zegro, Offi  ceCentre, 
VHC Jongens, Knook AGF en 
Ragazzi klant bij ons.

  Ondersteunt groothandels bij álle bedrijfsprocessen
  From scratch ontworpen voor groothandels
  Specifi	eke	groothandelfunctionaliteiten	(zoals	masteritem)
  Maakt	aparte	systemen	overbodig	(CRM,	WMS,	etc.)
  SaaS:	altijd	en	op	ieder	apparaat	beschikbaar	via	de	browser
  Transparante licenties: vast bedrag per user per maand



1. ARTIKELEN
•  Product information 

management
•   Alternatieven
•	 	Gecombineerde	artikelen
•	 	Samengestelde	artikelen
•	 	Klantspecifieke	artikelen
•	 	Artikelspecifieke	

bonusregelingen
•	 	Voorraadmutatie	(incl.	locatie)
•	 	Schapkaarten	designer
•	 	Digitale	schapkaarten	(ESL)
•	 	Schapkaarten	management
•  Batchscanning
•	 	Prijswijzigingen	in	de	toekomst
•  Verhuur

4. SHOP
•	 	Bezoekersregistratie
•  Klantenpasje
•	 	Winkelen	met	scanner
•  Voorraadmutatie
•	 	Koppeling	kassasysteem
•	 	Factuur	klant

8. BOEKHOUDING
•  Matching orderbonnen en 

facturen
•  Automatische facturen
•  Multilingual documenten
•	 	Exportkoppelingen	met	
boekhoudsoftware

•  Debiteurenbeheer
•  Crediteurenbeheer
•  Betalingen

9. RAPPORTAGE
•  Managementrapportages
•  Voorraadmanagement
•  Business Intelligence

10. INTERFACES
•	 	Ritplan
•	 	Diverse	boekhoudkoppelingen
•	 	Diverse	specialistische	WMS-
koppelingen

•	 	Slimstock
•	 	Softbrick
•	 	Diverse	e-commerce	

platforms

5. VERKOOP
•  Orders
•	 	Leveringen
•	 	Retouren
•  Acties
•	 	Klantspecifiek	bestelformulier
•	 	Algemene	kortingen
•	 	Manco-verwerking
•	 	Reserveringen

6. LOGISTIEK EN 
TRANSPORT
•	 	Warehousemanagement	
(WMS)

•  Voorraadcorrecties
•	 	Manco-verwerking
•  Scanning en matching
•	 	Klantspecifieke	

leveringsvoorwaarden
•	 	Routeplanning
•	 	Dynamische	en	statische	routes
•	 	Track	&	Trace
•  Accijnsdepots
•	 	Blokkeren	van	voorraad

7.  RANDAPPARATUUR-
KOPPELINGEN

•  Toegangspoortjes
•  Scanners
•	 	Weegschalen
•  Kassa’s
•	 	Barcode-scanners

2. INKOOP
•  Digitaal bestellen
•  Planning leveringen
•	 	Leveranciersafhankelijke	

prijsstellingen
•	 	Registratie	of	scanning	bij	

ontvangst
•	 	Aanmaken	schap/
stellingkaarten

•	 	Order-rapportage	(incl.	
verschillenverwerking)

•	 	Elektronische	uitwisseling	
documenten	(EDI)

•	 	Retour	registratie
•	 	Dag	verse	artikelen
•	 	Matching	inkoopfacturen
•  Directe leveringen

3. KLANTEN
•	 	Klantspecifieke	

bestelformulieren
•	 	Klantspecifieke	prijzen
•	 	Klantspecifieke	aanbiedingen	

en bonussen
•	 	Klantspecifieke	factuursplitsing
•	 	Klantgegevens	(CRM)
•	 	Klantanalyse
•  Accountmanager rapportages

Gemaakt  voor de 
groothandel!

Compleet, 
betrouwbaar  

en gemakkelijk!



APARTE SYSTEMEN OVERBODIG
Distri	ERP	maakt	aparte	systemen	voor	onder	
meer	CRM,	WMS,	MRP,	PIM,	boekhouding	en	
business	intelligence	overbodig.	Wilt	u	toch	
koppelen	met	bijvoorbeeld	AFAS,	Exact	Online,	
Actemium,	QlikSense	of	Ritplan?	Daarvoor	
hebben	we	standaardintegraties.

IMPLEMENTATIE EN SERVICEDESK
Distri	Data	steekt	veel	tijd	in	de	implementatie,	
waarbij u een dedicated specialist op locatie 
krijgt	die	meedenkt	over	het	efficiënter	maken	
van	uw	bedrijfsprocessen.	Na	training	van	
uw	gebruikers	blijven	wij	beschikbaar	voor	
ondersteuning.

SAAS EN LICENTIEMODEL
Als	Software-as-a-Service	is	Distri	ERP	altijd	
en	op	ieder	apparaat	beschikbaar	via	de	
browser.	Beslommeringen	rondom	hardware	en	
software-updates	zijn	passé.	Ons	licentiemodel	
is transparant: u betaalt een vast bedrag per 
user	per	maand.

BIJPASSENDE HARDWARE
Op	verzoek	kunnen	wij	hardware	leveren	
en	installeren	die	naadloos	samenwerkt	
met	Distri	ERP.	Denk	aan	barcodescanners,	
vingerscanners,	tablets	voor	uw	chauffeurs,	
besteltablets	voor	klanten	en	eventueel	printers	
en	servers.

Alles wat u nodig heeft als groothandel

Logistiek, klantbeheer, magazijnbeheer, voorraadbeheer, inkopen en verkopen, rapportages, 
reclame- en promotieacties en een immer groeiende lijst aan geïntegreerde innovaties: 
Distri ERP ondersteunt groothandels bij het optimaliseren van ál hun bedrijfsprocessen.

Unieke voordelen voor groothandels

Als groothandel heeft u enorm veel artikelen, klanten, leveranciers, orders, orderregels en 
zendingen. Distri ERP is from scratch ontworpen vóór groothandels, dóór specialisten die al 
40 jaar over de vloer komen bij groothandels in bijvoorbeeld food, non-food, retail en bouw. 
Daardoor kennen uw bedrijfsprocessen voor ons geen geheimen. En weten we wat voor vragen 
u heeft én welke we aan u moeten stellen. 

Vier	decennia	luisteren	naar	klanten	en	doorontwikkelen	heeft	geresulteerd	in	een	ERP	dat	op	en	top	geoptimaliseerd	
is	voor	groothandels.	Niet	voor	niets	werkt	het	gros	van	onze	klanten	al	meer	dan	30	jaar	met	ons	systeem.	Een	kleine	
greep	uit	de	functionaliteiten	die	u	niet	(altijd)	bij	andere	ERP-systemen	vindt:

MASTERITEM
Waar	andere	pakketten	met	alleen	artikelen	werken,	hanteren	wij	een	masteritem.	Alles	is	gekoppeld	aan	één	
artikel.	Zoals	verschillende	leveranciers	en	barcodes	(bijvoorbeeld	voor	hetzelfde	product	in	verschillende	
kleuren),	maar	ook	alle	omzet.	Daardoor	hoeft	u	niet	steeds	nieuwe	artikelnummers	aan	te	maken	voor	productvarianten	en	
kunt	u	prijslijsten	gemakkelijk	automatiseren.	

WIST U DAT?
  Wij	klanten	hebben	bij	wie	de	implementatie	van	een	groot	en	duur	algemeen	

ERP-pakket	niet	is	gelukt,	waarna	ze	met	succes	onze	software	zijn	gaan	
draaien?

  Wij	makkelijk	maatwerk	kunnen	toepassen?	Recent	hebben	we	Distri	ERP	
bijvoorbeeld	geschikt	gemaakt	voor	een	verhuurbedrijf.

NETTO-NETTOPRIJS
In	bepaalde	sectoren	is	het	gebruikelijk	dat	
leveranciers	kortingen	of	bonussen	geven.	De	netto-
nettoprijs	is	de	prijs	na	toepassing	van	deze	kortingen	
of	bonussen.	In	Distri	ERP	kan	dit	meegerekend	worden	
per	item.	Omdat	u	zo	precies	weet	wat	een	item	kost,	
kunt	u	scherpere	offertes	uitbrengen.	

TABLETOPLOSSINGEN
In de loop der jaren hebben wij een aantal 
tabletoplossingen	ontwikkeld	voor	bijvoorbeeld	
bestellen,	afleveren,	business	intelligence	en	sales.	
De	succesvolle	tabletapplicaties	DistriRijden	voor	
chauffeurs	en	DistriBestellen	voor	groothandelklanten	
zijn	zelfs	als	aparte	producten	verkrijgbaar	en	werken	
ook	met	andere	(ERP-)systemen.	

LEGIO ANDERE INNOVATIES
Door	ons	intensieve	contact	met	klanten	is	er	veel	
vraag naar aanvullende innovaties aan het licht 
gekomen.	Dit	heeft	geleid	tot	functionaliteiten	zoals	
track	&	trace	voor	terugroepacties,	een	vingerscanner	
voor	voorraadcontroles,	een	offertescanner	en	een	
oplossing	die	standalone	kassa’s	overbodig	maakt.	

Veel	groothandels	werken	met	losse,	aan	elkaar	
geknoopte	systemen	voor	bijvoorbeeld	logistiek,	
magazijnbeheer,	boekhouding	en	kassa’s.	Bij	Distri	ERP	
is	dit	allemaal	–	plus	nog	veel	meer	–	verenigd	in	één	
systeem,	waarbij	de	modules	naadloos	samenwerken	
als	synergetisch	geheel.



WAREHOUSING, LOGISTIEK EN 
DISTRIBUTIE
Onze	module	is	dusdanig	compleet	dat	een	
apart	warehouse	managementsysteem	(WMS)	
overbodig	is.	Maar	als	u	wilt,	kunnen	we	
makkelijk	koppelen	met	uw	WMS.

RAPPORTAGE EN PROGNOSES
O.a.	overzichten	van	leveringskwaliteit	per	
leverancier,	prognoses	van	te	verwachten	
goederenstromen en een tool voor optimaal 
inplannen	van	personeel.

REAL-TIME INFORMATIE VOOR KLANTEN
Distri	ERP	laat	klanten	hun	bestelling	van	stap	tot	stap	volgen.	Handig	bij	grote	leveringen	in	het	
stadscentrum,	waar	een	strakke	planning	erg	belangrijk	is.

BEHEERT ZOWEL MAGAZIJN ALS WINKEL
Voorraadbeheer	in	Distri	ERP	omvat	zowel	
magazijnbeheer	als	het	bijhouden	van	de	actuele	
inventaris	in	de	winkel.

INVENTARISATIES
Het	systeem	ondersteunt	het	uitvoeren	van	
periodieke	partiële	inventarisaties	en	het	beheer	
van	artikelen	op	meerdere	locaties.

ACTUEEL INZICHT IN VOORRAAD
Doordat	het	systeem	bovendien	op	elk	moment	
real-time	inkoop-,	levering-	en	verkoopvolumes	
kan	controleren,	heeft	de	magazijnmeester	altijd	
actueel	inzicht	in	de	voorraad.

LEREND SYSTEEM
Als	zelflerend	systeem	kan	Distri	ERP	het	
voorraadverloop op basis van historische 
data	steeds	beter	voorspellen,	waardoor	uw	
voorraadbeheer	makkelijker	en	exacter	wordt.

ROUTEPLANNING
Geavanceerde	routeplanningsmogelijkheden.	
Denk	aan	een	live	feed	van	wegbeheerders,	een	
laadhulpprogramma en leveringsprognose met 
aankomsttijdberekening.

ONTVANGST GOEDEREN
Bestelde	artikelen	worden	bij	levering	
gescand	en	gematcht	met	de	bestellingen.	Bij	
afwijkingen	handelt	Distri	ERP	automatisch	of	
kan	een	verantwoordelijke	snel	beslissen.

Logistiek & distributie

Distri ERP ondersteunt het complete proces van warehousing, logistiek en distributie. Een 
hermetisch logistiek systeem, met optimale controle en beheersing.

Voorraadbeheer

Een echt kennissysteem dat leert van ervaringen uit het verleden en daardoor behoeften kan 
voorspellen. Beheert zowel magazijn als winkel.



Inkopen

Producten verkopen is belangrijk, maar het geld verdient u toch met de inkoop. Distri ERP 
geeft u volledige controle over én exact inzicht in de inkoopprocessen.

CRM & relatiebeheer

Ondersteunt het primaire proces van winkelen, bestellen en factureren en helpt u directer en 
persoonlijker met uw klanten te communiceren.

VOORSPELLEN INKOOPBEHOEFTE
Het	zelflerende	systeem	matcht	historische	
verkoopvolumes	met	voorraadniveaus,	waardoor	
uw	inkoopbehoefte	wordt	voorspeld.

REAL-TIME VOORRAAD CHECKEN
De	magazijnmeester	kan	real-time	de	voorraad	
checken	met	een	scanner	en	de	bestelling	
fiatteren	of	bijstellen,	waarna	een	inkooporder	
wordt	gegenereerd.

BESTELSUGGESTIE OF AUTOMATISCH 
BESTELLEN
Distri	ERP	geeft	u	een	bestelsuggestie	of	plaatst	
zelf	(in	het	geval	van	non-food	of	lang	houdbare	
artikelen	of	artikelcategorieën)	automatisch	een	
bestelling.	

RELATIEBEHEER OP MAAT
Distri	ERP	biedt	relatiebeheer	op	maat.	
Communiceer	directer	en	persoonlijker	met	
uw	klanten	en	formuleer	aanbiedingen	die	ze	
aanspreken.

AFSPRAKEN, KORTINGEN EN 
COMMUNICATIE
Het	systeem	kan	afspraken	vastleggen,	
kortingen	per	klant	automatisch	verwerken	en	de	
communicatie	met	(groepen)	klanten	verzorgen.

BETALINGSACHTERSTANDEN
Klanten	met	onbetaalde	rekeningen	worden	
opgemerkt	door	het	systeem,	waardoor	u	ze	
kunt	aanspreken	als	zij	zich	bij	de	balie	melden.

KENNISSYSTEEM PUR SANG
Als	kennissysteem	pur	sang	houdt	Distri	
ERP	bestelpatronen	van	klanten	bij	zodat	
accountmanagers	kunnen	ingrijpen	bij	grote	
(negatieve)	fluctuaties.	

GROEPEN KLANTEN
Voor	franchise-	of	inkooporganisaties	kunt	u	
groepen	klanten	definiëren	met	prijsafspraken,	
gezamenlijke	inkoop	en	centrale	facturatie.

WINKELGEMAK
In	de	winkel	kunnen	klanten	hun	inkopen	met	
een	scanner	inschieten	op	een	tablet.	Intussen	
wordt	de	bestelling	gereedgemaakt	bij	de	
uitgiftebalie.

NETTO-NETTOPRIJS
Distri	ERP	berekent	per	item	de	netto-nettoprijs,	
oftewel	de	inkoopprijs	na	toepassing	van	
kortingen	of	bonussen	van	leveranciers.



Rapportages

De Distri ERP-database als basis voor nauwkeurige aansturing van uw bedrijf. Van dagelijkse 
bedrijfsvoering tot strategische beleidsontwikkeling.

MANAGEMENTINFORMATIE VOOR 
ELKE GEBRUIKER
Distri	ERP	legt	alles	vast,	zodat	u	over	precieze	
rapportages	beschikt	en	onderbouwde	
beslissingen	neemt.	U	bepaalt	zelf	welke	
informatie	gebruikers	kunnen	zien.

HERMETISCHE BEVEILIGING
Distri	ERP	is	hermetisch	beveiligd,	zodat	uw	
ERP	geen	achterdeur	is	voor	hackers	om	op	
uw	bedrijfsnetwerk	te	komen.	Zo	is	de	web-
based	omgeving	geheel	in	HTTPS.

TOEGANGSCONTROLE
Koppel relatiebestanden aan 
toegangscontrole,	zoals	een	pasjessysteem.	
Het	systeem	herkent	uw	bezoekers	en	geeft	
groen	licht	aan	geautoriseerde	klanten	en	
medewerkers.

QLIKVIEW OF QLIK SENSE
Binnen	Distri	ERP	kunnen	QVD-bestanden	
worden gegenereerd om rapportages grafisch 
te	tonen	in	business	intelligence-applicaties	
zoals	QlikView	en	Qlik	Sense.	

AUTOMATISCH GENEREREN 
PERIODIEKE RAPPORTAGES
Elke	gebruiker	kan	(na	uw	autorisatie)	instellen	
welke	rapportages	voor	hem	worden	gemaakt,	
waarna	ze	periodiek	gepresenteerd	worden	in	
een	zelfgekozen	vorm.

APARTE DATABASES
Zowel	voor	de	inlogprocedure	als	voor	het	
ERP-systeem	zelf	heeft	Distri	ERP	aparte	
databases,	waardoor	uw	systeem	niet	op	
geautomatiseerde	wijze	gehackt	kan	worden.

SLEUTELBEHEER VAN PANDEN 
KLANTEN
Hebben	uw	chauffeurs	sleutels	van	de	panden	
waar	zij	moeten	bezorgen?	Distri	ERP	weet	
per	afleverroute	welke	sleutels	meegenomen	
moeten	worden	voor	welke	chauffeur.

MEER RAPPORTAGEMOGELIJKHEDEN
Rapportages	aanmaken	in	alle	menu’s	en	
tabs,	presentatie	in	widgets	op	het	dashboard,	
jaarrapportages	per	gebruiker	of	groep:	de	
mogelijkheden	zijn	eindeloos.

Beveiliging & toegang



FINANCIËLE MODULE
Met	de	financiële	module	wordt	nu	ook	de	
betalingsafhandeling	gedekt.	Mogelijkheden	zijn	
o.a.	incassoruns,	deelincasso’s,	kredietlimieten	en	
betalingen	matchen	met	facturen.

VINGERSCANNER
Distri	ERP	faciliteert	voorraadcontroles	via	een	
vingerscanner.	In	combinatie	met	een	smartphone	
op	de	arm	kunt	u	zo	voorraden	tellen	en	barcodes	
controleren.

PROJECTMODULE
Stelt	u	een	budget	vast	voor	een	project?	Alles	
met een bepaald projectnummer gaat dan van het 
budget	af;	uw	klant	ontvangt	een	notificatie	als	hij	
aan	de	limiet	zit.

WEEGSCHAALMODULE
In	plaats	van	gedoe	met	stickers	printen	worden	
gewogen	producten	real-time	verwerkt	in	Distri	
ERP.	Bovendien	weet	u	voor	versproducten	
precies	wat	de	voorraad	is.

OFFERTESCANNER
Met	een	scanner	kunnen	nieuwe	klanten	in	het	magazijn	alles	scannen	wat	ze	interessant	vinden.	In	een	eigen	
portaal	zien	ze	daarna	een	offerte	met	foto’s	en	prijzen	van	alle	producten.

Innovatie

Wij blijven Distri ERP doorontwikkelen, met de behoeften van gebruikers als leidraad. Welke 
innovaties ook komen bovendrijven: wij integreren ze als ze van pas komen voor groothandels.

De voordelen van SaaS

Omdat Distri ERP Software-as-a-Service (SaaS) is, profiteert u van de volgende voordelen:

  Geen beslommeringen en investeringen rondom eigen servers
  U	bent	niet	verantwoordelijk	voor	software-updates	(dat	doen	wij)
  Makkelijk	op-	en	afschalen
  Overal,	altijd	en	op	ieder	apparaat	met	Distri	ERP	werken

Ons	SaaS-systeem	is	opgebouwd	uit	de	volgende	drie	bouwstenen.

BOUWSTEEN 1: FRAMEWORK

Algemeen framework
Het	framework,	waar	iedere	klant	over	beschikt,	bestrijkt	alle	basisprocessen	van	de	
groothandel	en	is	volledig	onafhankelijk	van	bedrijven	of	branches.

BOUWSTEEN 2: BRANCHE

Branche waarin u zit
Per	branche	–	denk	aan	horeca,	bouw	of	kantoorbenodigdheden	–	hebben	we	een	
pakket	met	branchespecifieke	standaardfunctionaliteiten.

BOUWSTEEN 3: MAATWERK

Klantafhankelijk maatwerk
Voor	iedere	klant	kunnen	we	functionaliteiten	aan-	of	uitzetten,	denk	aan	het	gebruik	
van	THT-datums	of	track	&	trace	voor	terugroepacties.	Daardoor	krijgt	u	altijd	maatwerk:	
uw	systeem	omvat	alleen	de	functionaliteiten	die	u	nodig	heeft.	

Ontbreekt er volgens u iets? Dan kunnen 
wij dit in een kort tijdsbestek ontwikkelen.



Aanvullende diensten

IMPLEMENTATIE EN TRAINING
Distri	Data	verzorgt	een	intensief	en	grondig	implementatieproject	bij	u.	Een	dedicated	programmeur	komt	bij	u	
op	locatie	werken	en	zorgt	ervoor	dat	uw	bedrijfsprocessen	(efficiënter	dan	voorheen)	werken	zodra	Distri	ERP	is	
geïmplementeerd.	Vanzelfsprekend	trainen	we	uw	gebruikers	voordat	u	het	systeem	in	gebruik	neemt.

SERVICEDESK
Na	installatie	blijven	wij	beschikbaar	voor	ondersteuning.	En	niet	alleen	tijdens	kantooruren,	want	een	groothandel	is	
een	(bijna)	volcontinu	bedrijf.	Met	gepaste	trots	kunnen	we	zeggen	dat	de	bezetting	van	onze	servicedesk	minimaal	
is.	Het	systeem	kent	namelijk	–	letterlijk	–	geen	bugs,	de	up-time	is	100	procent	en	klanten	hebben	praktisch	nooit	
vragen	dankzij	het	solide	trainingstraject.

HARDWARE
Als	u	wilt,	leveren	en	installeren	wij	hardware	die	naadloos	samenwerkt	met	Distri	ERP.	Denk	aan	barcodescanners,	
vingerscanners,	tablets	voor	uw	chauffeurs	en	besteltablets	voor	klanten.	Eventueel	ook	printers	(al	is	het	systeem	in	
principe	papierloos)	en	servers	(hoewel	wij	in	principe	standaard	de	hosting	verzorgen).

Vier decennia Distri Data-historie

In 1982 ontwikkelden we Zegris (Distri ERP 1.0), één van de eerste ERP-systemen ter 
wereld. Behoorden we 40 jaar geleden nog tot de pioniers, tegenwoordig hebben we het 
meest complete en gebruiksvriendelijke ERP-pakket voor groothandels: Solidis (Distri 
ERP 2.0). Met de lancering van het cloud-gebaseerde Distri ERP (3.0) in de zomer van 
2021 zijn we helemaal klaar voor de toekomst.

OVER ONS
Eerste generatie: Zegris
Zegris	is	niet	alleen	de	naam	van	een	vlindergeslacht,	maar	ook	van	een	van	de	oudste	ERP-systemen	ter	
wereld.	Het	‘zelfbedieningsgroothandel	informatiesysteem’	is	een	character-based	COBOL-applicatie	en	was	
destijds	net	zo	grensverleggend	als	ons	huidige	systeem	Distri	ERP	nu	is.

De opvolger: Solidis
Door	de	opkomst	van	internet	en	andere	(informatie)technologieën	besloten	we	in	2010	om	een	volledig	
nieuwe,	allesomvattende	ERP-oplossing	voor	groothandels	te	ontwikkelen:	Solidis.	Volledig	online	
beschikbaar,	gebouwd	met	(destijds)	de	modernste	technologie	en	up-to-date	met	betrekking	tot	alle	
ontwikkelingen	op	het	gebied	van	e-commerce,	voedingswetgeving,	transport	en	logistiek.	

Deze	nieuwe	functionaliteiten	en	innovaties	kwamen	bovenop	de	bestaande	automatiseringsoplossingen	voor	
groothandelprocessen,	zoals	magazijnmanagement	(WMS),	voorraadbeheer,	inkoop-	en	verkoopprocessen,	
beheer	van	de	relaties	met	klanten	en	leveranciers,	uitgebreide	rapportagemogelijkheden	en	zelfs	reclame-	
en	promotieacties.

Next-gen, next-level: Distri ERP
De	technologie	dendert	voort,	IT-landschappen	bewegen	steeds	meer	naar	de	cloud.	Solidis’	opvolger	Distri	
ERP,	dat	in	de	zomer	van	2021	op	de	markt	komt,	is	als	Software-as-a-Service	(SaaS)-systeem	volledig	web-
based.	Trefwoorden:	hogere	performance,	meer	gebruiksgemak	en	alles	zoeken,	exporteren	en	importeren	op	
alle	schermen.	

Extra	modules	voor	financiën	en	projecten	maken	het	systeem	nóg	completer.	Daarnaast	hebben	we	een	
aantal	nieuwe	technologieën	geïntegreerd,	zoals:
  DistriRijden:	een	app	voor	chauffeurs	die	het	volledige	bezorgproces	digitaliseert.
  Met	DistriBestellen	kunnen	groothandelklanten	snel	en	simpel	bestellen	per	tablet.
  DistriWeegschaal:	een	weegschaalmodule	waarmee	gewogen	producten	real-time	worden	verwerkt	in	het	

systeem.
  Een	vingerscannermodule	voor	voorraadcontroles.
  Een	offertescanner:	daarmee	kunnen	klanten	producten	scannen	in	het	magazijn,	waarna	ze	meteen	een	

offerte	ontvangen.
  Een	klantportaal	waarin	klanten	vooraf	kunnen	bestellen	en	betalen	(in	ontwikkeling).
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Nieuwsgierig	geworden	en	interesse	in	een	demo?	Bel	of	mail	gerust:	
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