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MSG ERP

+  Stroomlijn al jouw handelsprocessen

+ Bedien je klanten via een omnichannelstrategie

+  Til fulfillment naar een hoger niveau

+  Kies uit honderden krachtige functies

Het ERP-systeem dat jouw handelsproces volgt

msgnl.com



Dat dachten we al. Jouw klanten, orderstromen en 
logistieke processen zijn uniek. Dan ligt het toch ook 
voor de hand om te kiezen voor een ERP-systeem dat 
als een maatpak aansluit bij jouw bedrijf?

Dat systeem ligt al voor je klaar. MSG Software heeft namelijk een modulair ERP ontwik-
keld voor (groot)handelsbedrijven. Met alle basisfunctionaliteiten die je nodig hebt, talloze 
handige en slimme modules die je naar wens aan 
en uit kunt zetten en onbeperkte mogelijkheden om 
het ERP helemaal naar jouw wensen te customi-
zen. Kortom: ons ERP-systeem volgt jouw proces. 
Dat werkt een stuk prettiger dan dat je jouw proces 
moet aanpassen aan de beperkingen van een soft-
warepakket.

Lijkt jouw bedrijf op 
dat van anderen?

Dit levert ons 
ERP jou op:
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Grip en inzicht Snellere levering

VoorraadoptimalisatieTijdwinst en gemak

Meer omzet

Doordat je al jouw data en processen in één 

systeem hebt, krijg je meer grip op je logistiek 

en inzicht in je handel. En daarmee kun je weer 

werken aan een betere marge. 

Koppel ons ERP aan jouw app of webshop en je 

kunt voortaan 24/7 realtime nieuwe orders ver-

werken. Zo zet je een stap op weg naar same of 

next-day delivery. 

Te veel voorraad is duur, ‘nee’ verkopen kost 

je klanten. Ons ERP helpt je met realtime voor-

raadinformatie om de balans te vinden en voor-

raden te optimaliseren. 

Ons ERP maakt een einde aan de noodzaak om 

verschillende systemen te gebruiken en informa-

tie op meerdere plekken in te voeren. Iedereen  

kan bij de informatie die hij of zij nodig heeft!

Jouw klant wil tegenwoordig altijd en overal kun-

nen bestellen. Dat vraagt om een omnichannel-

strategie. Met ons ERP verkoop je probleemloos 

vanuit een mix van fysieke en online stores.  

“Doo r de focus op 
handelsprocessen is ons 
ERP oo k geschikt vo or 
groei ende webshops.”  

Martin Overduin

ERP-adviseur

Flexibiliteit

Als handelsbedrijf moet je snel inspelen op ver-

anderende omstandigheden in jouw markt of 

keten. Met onze modules en maatwerk bieden 

we je die flexibiliteit. Ons ERP groeit met je mee. 



04 05

Veel ERP’s zijn geboren als financieel of administratief 
softwarepakket. Dat van MSG niet. Ons ERP is ontwik-
keld om handels- en logistieke processen te automati-
seren. Die focus op jouw core business ervaar je direct. 
In functionaliteit én gebruiksgemak. 

Een ERP dat is 
opgebouwd rond 
jouw core business

We ontwikkelen ons ERP natuurlijk steeds door. 

Dat doen we samen met (groot)handelsbedrijven. 

Op al dat denk- en ontwikkelwerk lift jij mee. De 

slimme maatwerkoplossingen en koppelingen 

die we maken, standaardiseren we namelijk zo-

dat jij ze ook kunt gebruiken. Uiteraard spreken 

we ook de taal van jouw keten of branche. Komt 

er een nieuwe standaard uit? Dan hebben we die 

soms al de volgende dag geïmplementeerd. 

Ons ERP praat met: 
•	 Microsoft	Office	
 Word, Excel, Outlook etc.
• Opslag- en orderpicksystemen  

o.a. Kardex
• Warehouse management systemen  

o.a. Wicx
• Transport management systemen  

o.a. Mendrix
• Productendatabases  

o.a. EZ-base
• Voorraadbeheersystemen  

o.a. Slim4
• Verkoopkanalen  

o.a. Bol.com, Amazon.com
• Customer Relation Managementsyste-

men 
o.a. Microsoft CRM

• Management rapportage software  
o.a. Business Intelligence van Qlik Sense

“Heb je een uniek 
invoerveld nodig om 
bijvoorbeeld producten 
te traceren? Dan maken 
we dat voor je.”

Guus Buijlinckx

ERP-ontwikkelaar
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Functionaliteiten 
& Features

Solide	basis,	fl	exibele	modules
Basisgegevens, inkoop, voorraadbeheer, verkoop en administratie; dat zijn de standaard-

functies van ons ERP. Vervolgens bepaal je zelf welke van de honderden extra modules (and 

counting!) voor jou relevant zijn. Van balieverkoop tot kledingmanagement. 

Googelen in je ERP 
Zul je altijd zien. Ben je net een grote order aan het invoeren, belt een andere klant met een 

vraag over de status van een zending of de prijs van een artikel. Dankzij de handige raad-

pleegmodule kun je in een tweede scherm informatie uit het ERP halen zonder dat je moet 

stoppen met waar je mee bezig bent.  

Sterk in eenhedenconversie en samengestelde producten
Verkoop je eenheden van 2 stuks, maar gaat de prijs per 100? Of bied je jouw klanten ook 

geassembleerde producten aan? Dan loopt ons ERP-systeem niet vast, maar beweegt het 

mee met jouw unieke handelsproces. 

Talloze	opties	voor	prijs-,	assortiments-	en	locatiediff	erentiatie	
Klantspecifieke prijsafspraken, staffels, kortingen of een combinatie daarvan; het ERP-sys-

teem biedt je ongekende mogelijkheden in prijsdifferentiatie. Verder kun je per klant of lo-

catie producten en collecties beschikbaar stellen. Handig als je werkt met dealerschappen. 

Meertalige uitvoering mogelijk
Grote kans dat jouw business niet stopt bij de grens. Ons ERP-systeem gelukkig ook niet. 

Heb je een Franse, Engelse, Duitse of Spaanse versie nodig? No hay problema!

Snel en eenvoudig jouw assortiment beheren
Dankzij het geïntegreerde product informatie managementsysteem (PIM) kun je snel en 

eenvoudig wijzigingen in je assortiment doorvoeren. Ook de mogelijkheid tot batchverwer-

king is wel zo handig als je duizenden producten verkoopt.

Orders splitsen en forecasts automatiseren
Is een klantorder nog niet compleet? Dan kun je de order makkelijk splitsen en alvast een 

eerste zending uitleveren. Uiteraard kan je ook inregelen dat klanten automatisch een mail 

of sms krijgen met de status van hun bestelling. 

Voer buiten-assortiment-producten op 
Verkoop je producten die je niet zelf op de plank hebt liggen? Geen probleem. Je kunt spe-

cials in het ERP invoegen: producten die wel in je systeem, maar niet in je assortiment zitten.

“We ontwi kkelen stee ds 
nie uwe functie s vo or 
klanten. Die  kun jij  na-
tuu rlij k oo k gebrui ken.”

Peter van de Sande

ERP-ontwikkelaar
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Zo gaat het verder als je 
kiest voor ons ERP

Bij MSG houden we van doorpakken. We kunnen jouw 
ERP-systeem al binnen één maand up and running 
hebben. Maar goed gaat altijd vóór snel! 

Stap

1
Stap

4
Stap

2
Stap

3
We inventariseren 
jouw wensen en proces
Wat wil je anders dan de stan-

daard? Dat is de belangrijkste 

vraag. 

We trainen je team en 
helpen je over
Dit is het leukste stuk. Je gaat 

aan de slag. Daarbij staan wij 

naast je. Tot je helemaal de 

weg weet in jouw ERP. 

We maken een plan en 
een duidelijke offerte
Op basis van jouw wensen 

maken we een design van het 

ERP dat je voor ogen hebt. 

We stellen jouw ERP 
op maat samen
Ben je enthousiast? Dan bou-

wen we jouw ERP-systeem en 

de benodigde koppelingen op. 

“Een patch of koppe-
ling nodig? Die  maken 
we binnen 1 to t 2 
weken vo or je.” 

Guus Buijlinckx

ERP-ontwikkelaar

Stap 

5
Stap

6
Snelle support voor 
al jouw vragen
Kom je ergens niet uit, heb je 

een patch of koppeling nodig? 

Dat kan zelfs binnen een dag 

geregeld zijn. 

Jaarlijkse evaluatie: 
kan het nog beter?
Elk jaar komen we langs en 

kijken we hoe het ERP kan 

meebewegen met ontwikkelin-

gen binnen jouw bedrijf. 

“Een patch of koppe-
ling nodig? Die  maken 
we binnen 1 to t 2 
ling nodig? Die  maken 
we binnen 1 to t 2 
ling nodig? Die  maken 

Guus Buijlinckx

ERP-ontwikkelaar

Stap 

5
Stap

6
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Al onze producten zijn speciaal ontwikkeld voor 

(groot)handelsbedrijven. En het mooie is: ze zijn 

modulair. Dat betekent dat ze moeiteloos met 

elkaar praten. Maar ook met de software en  

systemen die je al gebruikt. 

De kracht van MSG Software? Wij bieden maat-

werk met een standaardtwist. Zo ben je verze-

kerd van flexibiliteit én continuïteit. Dat combi-

neren we met een hoge snelheid – beslissingen 

gaan hier niet over vier schijven – en een grote 

betrokkenheid. Wij werken niet voor je, maar 

met je. En voelen ons verantwoordelijk voor 

jouw succes!

Maak een afspraak om 
te sparren! 

Benieuwd naar de mogelijkheden 
van onze ERP voor jouw bedrijf? 
Maak een afspraak voor een  
adviesgesprek bij jou op locatie.

In een wereld die sneller verandert dan ooit, moet je 
blijven schakelen. Daar helpt MSG Software je bij. 
Met ERP-systemen, online portals, apps en scan- 
oplossingen. 

IT-partner van 
handelsbedrijven

“Ik denk graag met je 
mee over hoe ons ERP 
optimaal aansluit op 
 jouw bedrijfsprocessen.” 

Albert Buitenhuis

ERP-adviseur
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