
Het ERP-systeem voor maakbedrijven

Efficiënt uw productieproces afhandelen 
met Plan-de-CAMpagne

Eenmalige invoer van gegevens 
Waar voorheen gegevens op verschillende afdelingen iedere 
keer opnieuw ingevoerd moesten worden, voert u in
Plan-de-CAMpagne de gegevens eenmalig in. Vervolgens zijn op 
elke afdeling deze gegevens in Plan-de-CAMpagne beschikbaar. 
Dit bespaart veel tijd en voorkomt inconsistente informatie.

Tijdwinst en kostenreductie
Doordat alle bedrijfsprocessen, zoals relatiebeheer, logistiek, 
planning en bedrijfsadministratie met elkaar verbonden zijn in 
één centraal systeem, is alle informatie door iedereen in het 
hele bedrijf toegankelijk en bruikbaar. Plan-de-CAMpagne bevat 
een aantal tools, waarmee de gebruiker automatisch informatie 
boven water haalt. Dit levert u een aanzienlijke tijdwinst en 
kostenreductie op.

Persoonlijk en efficiënt
Plan-de-CAMpagne heeft een user interface die dusdanig is 
opgebouwd dat u snel door uw productieproces kunt navigeren. 
Zo worden onder andere uw dagelijkse werkzaamheden, to do’s, 
het aantal lopende projecten of calculaties en andere belangrijke 
informatie continu in beeld gebracht. Plan-de-CAMpagne stelt u in 
staat om sneller en efficiënter uw werkzaamheden uit te voeren.

Versnelde toegankelijkheid
Plan-de-CAMpagne is snel. Zo kunt u uw Plan-de-CAMpagne 
dashboard en knoppenbalk naar eigen wens inrichten, zodat de 
voor u belangrijke gegevens direct toegankelijk zijn. Zo kan 
 

De wereld verandert in een rap tempo. Alles moet sneller en efficiënter. Om de concurrentie het hoofd te 
kunnen bieden is naast kwaliteit ook snelle levering van uw producten van belang. Met Plan-de-CAMpagne 
van Bemet International – de innovatieve, praktijkgerichte en gebruiksvriendelijke ERP-software voor 
maakbedrijven – krijgt u continu up-to-date informatie aangeleverd, zonder dat u daar iets voor hoeft 
te doen. Hierdoor verloopt uw productieproces 30% efficiënter, waardoor u uw producten sneller kunt 
leveren.

 
 
 
bijvoorbeeld vanuit de projectlijst met letterlijk één muisklik een 
tabblad worden geopend met alle bij dat project behorende 
informatie zoals pakbonnen, facturen en andere bijlagen. 
Hierdoor is Plan-de-CAMpagne moderner, persoonlijker, 
toegankelijker en efficiënter dan andere ERP-softwarepakketten.

Plan-de-CAMpagne heeft structuur en snelheid gegeven aan de calculatie- en productieaansturing. 
Tevens is de bewaking van het proces en de leverdatum optimaal inzichtelijk.



Bemet International levert al sinds 1990 
CAD/CAM, APM en ERP software aan 
klantordergestuurde bedrijven in de 
maakindustrie. Dat doen we vanuit 
onze eigen technische achtergrond en 
kennis, zodat u altijd te maken heeft met 
mensen uit de praktijk. Uit úw praktijk. 
We communiceren helder en denken 
oplossingsgericht. Daarnaast verzorgen we 
onder andere trainingen, beschikken we over 
een slagvaardige helpdesk en organiseren 
we gebruikersdagen en workshops.
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Bemet Salesteam

Voordelen Plan-de-CAMpagne ERP
● Tijdbesparing en foutenreductie door eenmalige    
   gegevensinvoer
● Gebruiksvriendelijke, snel te leren ERP-software
● Niet meer zoeken omdat alle informatie zoals calculaties, 
   orders, facturen en pakbonnen, overzichtelijk is opgeslagen op 
   één plek
● Razendsnel van calculatie naar off erte en van order

naar productie
● Continu overzicht van materialen en man/machine-uren
● Betere voor- en nacalculaties
● Planning direct beschikbaar
● Volledig inzicht in inkoop/logistiek
● Automatisch genereren van alle gewenste documenten

 en rapporten

ERP van Bemet
Enterprise Resource Planning (ERP) is software die binnen 
organisaties gebruikt wordt ter ondersteuning van alle processen 
binnen het bedrijf. Het ERP-softwarepakket Plan-de-CAMpagne van 
Bemet is speciaal ontwikkeld voor maakbedrijven. Zo worden voor- 
en nacalculaties, orderregistraties, productconfi guraties, inkoop, 
tijdregistratie, planning, voorraadbeheer en facturatie – kortom uw 
complete productieproces – in één pakket geregeld. 

Meer weten? 
Heeft u vragen of wilt u een demonstratie gericht op uw specifi eke 
bedrijfsproces? Laat het ons weten via telefoonnummer 
0318 - 495858 of stuur een e-mail naar info@bemet.nl. Wij 
vertellen u graag over onze gebruiksvriendelijke oplossingen en 
praktijkgerichte aanpak, waarmee ook u uw concurrentiepositie 
aanmerkelijk kunt verbeteren.

Plan-de-CAMpagne is het ERP-systeem voor maakbedrijven


