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Uitdagingen

 » Behoefte aan een goed 
traceringssysteem

 » Heel specifieke eisen van de 
klant

Voordelen
 » Beter management van 

Vishandel Klooster’s 
processen

 » Een opmerkelijke toename 
in efficiency

 » Een goede samenwerking 
tussen de twee partijen

Vishandel Klooster is specialist in het roken, fileren en 
verwerken van paling, makreel, zalm, haring en forel. Als 
dagvers foodbedrijf heeft Vishandel Klooster te maken met zeer 
specifieke eisen van haar afnemers en stelt daarom hoge eisen 
aan haar ERP-situatie. Jac Tijsen en Milou Klooster vertellen 
over de meerwaarde van het pakket Aptean Food & Beverage 
ERP Foodware Edition en de prettige samenwerking tussen 
Vishandel Klooster en Schouw Informatisering from Aptean.

Jac Tijsen, Commercieel Directeur van Vishandel Klooster, geeft 
aan op zoek te zijn geweest naar een goede artikeltracering, waarbij 
verschillende voordelen behaald kunnen worden. ‘Als Klooster zijnde 
willen we veel voordeel halen uit financiële aspecten, dus makkelijk 
inzicht met goede rapportages en goede financiële overzichten. 
En daarnaast is het voor de klant van belang dat we goede SSCC 
labels kunnen aanleveren en is het inlezen van het EDI systeem in het 
pakket belangrijk voor ons.’

Efficiëncyslag dankzij Aptean Food & 
Beverage ERP
Met de bedrijfsbrede ERP-oplossing Microsoft Dynamics in 
combinatie met Aptean Food & Beverage ERP heeft Vishandel 
Klooster meer grip gekregen op haar processen. Jac Tijsen geeft de 
meerwaarde aan van de keuze voor deze oplossing: ‘De meerwaarde 
van het pakket is dat we echt een efficiëntieslag aan het maken zijn, 
dus dat iedereen ook daadwerkelijk, duidelijk afgekaderd met het 
pakket bezig is. Waardoor je een totaaloverzicht hebt en uiteindelijk 
een goed financieel plaatje kunt krijgen.’
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“De meerwaarde van het pakket is dat we 

echt een efficiëntieslag aan het maken zijn, 

dus dat iedereen ook daadwerkelijk, duidelijk 

afgekaderd met het pakket bezig is. Waar-

door je een totaaloverzicht hebt en uiteindeli-

jk een goed financieel plaatje kunt krijgen.”

Jac Tijsen, Commercieel Directeur, Vishandel Klooster

Snelle implementatie, binnen 4 maanden live
De implementatie is binnen 4 maanden gerealiseerd door het projectteam van Aptean en Vishandel Klooster. 
Milou Klooster, IT Manager van Vishandel Klooster is enthousiast: ‘De samenwerking met Aptean is heel goed 
verlopen tijdens de implementatie, de samenwerking was heel prettig. We hadden een team met alleen maar 
vrouwen, zes vrouwen, die goed op elkaar afgestemd was. Iedereen wist goed wat diegene moest invullen, wat 
zijn taken waren, waardoor we snel en efficiënt de livegang konden plannen. Hierdoor zijn we ook op zakelijk 
gebied snel vooruit gegaan.’

Aptean Food & Beverage ERP goede basis voor verdere 
automatisering
Dankzij de juiste ondersteuning van Aptean tijdens het gehele traject is er een goede basis gelegd voor 
verdere automatisering binnen het bedrijf. Milou Klooster: ‘Onze doelstelling dit project was om alles mee te 
digitaliseren, zowel het orderverwerkingssysteem als op de productievloer. Hiervoor hebben wij speciaal voor 
Aptean gekozen, omdat zij hierin gespecialiseerd zijn speciaal in de food. En zij ons duidelijk advies kunnen 
geven welke stappen we als eerste moesten uitvoeren en welke als tweede. En zo helpt Aptean ons steeds om 
verder de fases in te gaan en om het steeds verder uit te breiden om te kunnen groeien.’
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Over Aptean 

Aptean is een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van branchespecifieke software. Onze enterprise resource planning en 

supply chain-oplossingen zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van gespecialiseerde producenten en distributeurs in 

meer dan 20 industrieën, terwijl onze compliance-oplossingen specifieke markten bedienen, zoals financiën en biotech. Met zowel 

cloud- als on-premise implementatieopties helpen de producten, services en expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om 

te schalen en succesvol te zijn.

Voor meer informatie, bezoek www.aptean.com.

Aptean is de ideale partner
Met Aptean en Aptean Food & Beverage ERP is Vishandel Klooster helemaal klaar voor de toekomst. Jac 
Tijsen sluit af: ‘In het traject voorafgaand hebben wij Aptean ook bekeken als partner zijnde. Met name 
dat zij al werkzaam waren in de foodsector, en zeker bij ook een aantal klanten uit de vissector, een aantal 
ondernemingen uit de vissector, was Aptean voor ons de ideale partner.’

Are You Ready to 
Learn More?
Wil je meer weten over Aptean Food & 
Beverage ERP?

Neem dan contact op via info@aptean.com 
of bezoek www.aptean.com.

http://www.aptean.com

