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Inzicht en structuur van Prodin ERP 
helpen Noten BV stappen zetten naar 
positie van premiumleverancier
Het pad op weg naar een premium-
leverancier verlangt een passend 
ERP-systeem. Een applicatie die is 
toegesneden op de vereisten van 
een mkb-onderneming met een 
lange geschiedenis. 
Noten BV koos voor Prodin. 
Directeur Bertil Breijnaerts: “We 
handelen, confectioneren, bieden 
service en totaalonderhoud. Het 
ERP-systeem maakt het salesproces 
eenvoudiger. 
De productconfigurator versimpelt 
het offerteproces enorm.” 

Noten in Belfeld, Breda en Lochem 
heeft zich gespecialiseerd in het 

bedienen van eindgebruikers, bedrijven 
die machines inzetten voor het transpor-
teren van goederen, grondstoffen of 
eindproducten. De diversiteit aan 
soorten en maten transportbanden 
die hiervoor nodig is, is enorm. De 
gebruikte materialen zijn vooral rubber 
en kunststof. Noten beperkt zich niet 
tot het leveren van banden, het van 
origine Limburgse bedrijf kan ook het 

totaalonderhoud verzorgen. Breijnaerts: 
“Een eindklant die een machine koopt, 
kan of wil niet per sé voor materialen en 
onderhoud terecht bij de leverancier van 
de installatie. We kunnen deze bedrijven 
ontzorgen waar het alle onderdelen be-
treft die gerelateerd zijn aan industriële 
transportbanden en transportsystemen.”

Selectietraject
De drie soorten bedrijfsactiviteiten - 
handel, met serviceverlening en met 
productie - waarop de onderneming zich 
richt, vroegen om een flexibel ERP-
pakket. Noten ging bij de selectie niet 
over één nacht ijs. Het schakelde een 
adviseur in die een shortlist samenstelde. 
“Uiteindelijk hebben we een keuze 
gemaakt uit twee ERP-leveranciers. Dat 
we voor Prodin hebben gekozen, komt 
doordat ik ons zie als een echte mkb 
gerichte onderneming en Prodin dezelfde 
sfeer ademt. Uiteraard speelde ook de 
prijs een belangrijke rol. Een fijne plus is 
de productconfigurator, iets waaraan we 
in het selectieproces niet direct prioriteit 
hadden gegeven.”

Grote IT-veranderingen
Een modern ERP-systeem diende het 
oude pakket te vervangen. Dit vorige 
ERP-systeem stamde uit de periode 
2000-2005 en voldeed volgens Breijnaerts 
nog ‘redelijk’. “Ondersteuning was er 
niet langer, we wilden voorkomen dat de 
software zou crashen.” Na een grondige 
inventarisatie van de volledige IT- en 
telefoniestructuur binnen de 
onderneming werd besloten tot het 
inrichten van een eigen serverruimte, 
het aanschaffen van nieuwe hardware 
en telefonie en tenslotte de selectie en 
implementatie van Prodin als ERP-
pakket. Noten schakelde een externe 
adviseur in waarmee het ook een 
eisenlijst samenstelde. 

Overweg kunnen met handel, service-
verlening en productie stond bovenaan 
bij de benodigde functionaliteiten. 
Monitoring op sales was een goede 
tweede. Meertaligheid - minimaal 
in de Engelse- en Duitse taal - vond 
Noten eveneens zeer gewenst. Een 
productconfigurator werd gezien als 



een bijkomende plus, maar het belang 
hiervan werd het bedrijf tijdens en na de 
implementatie pas echt duidelijk.

‘ERP-systeem is leidend’
De verandering tussen het op maat 
gesneden bedrijfssysteem dat in gebruik 
was en het moderne duidelijk 
georganiseerde Prodin is groot, stelt de 
directeur: “Waar we eerder in staat 
waren om het systeem op allerlei 
manieren te misleiden, is dit ERP-sys-
teem juist leidend. Dat is even wennen, 
maar voor onze organisatie wel erg 
goed.” Volgens Breijnaerts zijn er vooral 
op administratief vlak belangrijke stap-
pen voorwaarts gezet. “Het genereren 
van rapporten is eenvoudig. Dit maakt 
onze proces- en goederenstromen 
inzichtelijk.” Ook berekent Prodin 
onderhanden werk automatisch. “Dat 
was een handmatige klus. Het ERP-
systeem ‘logt’ activiteiten. “Prodin weet 
wat er al is gedaan en hoeveel waarde 
en uren dit vertegenwoordigt. Dat is iets 
wat we voorheen niet bijhielden, maar 
ik ben erg blij met het huidige inzicht.” 

De verbeterstappen maken het 
eenvoudiger voor Noten om zichzelf in 
een premiumpositie te positioneren. Het 
bedrijf streeft ernaar om met klanten 
langdurige samenwerkingen aan te 
gaan en daarvoor ontwikkelde het drie 
beloften die het wil nakomen naar 

eindgebruikers: “De TCO, ofwel de 
kosten, voor onze klanten verlagen, 
is belangrijk. Daarnaast willen we de 
productie verhogen en de veiligheid 
borgen van de installatie waar de klant 
mee werkt.” 

Productconfigurator
Eén van de meest in het oog 
springende aspecten waarover Noten 
na de implementatie kan beschikken, is 
de productconfigurator. “Zelfs ik zou een 
offerte kunnen uitbrengen, zo duidelijk is 
de configurator.” Voor de onder-
neming die banden op maat levert, is 
deze ERP-module een uitkomst. “Prodin 
kan overweg met banden waarvan 
we een deel afsnijden. Het systeem 
neemt de specifieke maten over van 
het restmateriaal en maakt daarvoor 
onder andere een artikelnummer en een 
partijnummer aan.” Voorheen noteerde 
iemand van de werkplaats het gebruikte 
materiaal op een afschrijflijst en werd 
eenmaal per week de boekhouding 
bijgewerkt. De huidige situatie zorgt 
voor een beter zicht op de beschikbare 
voorraad. 

‘Hele bedrijf doorlichten’
Het salesproces is beduidend over-
zichtelijker, stelt de directeur. “Noten 
beschikt nu over een goede vergelijking 
tussen realisatie ten opzichte van wat 
er is gebudgetteerd. Dat opent de weg 

naar een scherp beeld van hoe effectief 
we zijn met onze uitgebrachte offertes.” 
Ook de interne kostprijs van uren – iets 
wat Noten slechts kon inschatten – zal 
duidelijker worden. “Klopten onze 
inschattingen wel? Prodin stelt ons in 
staat het hele bedrijf door te lichten en 
eventueel bedrijfsprocessen te herzien.” 

Implementatietraject 
ERP
De selectie én de implementatie van het 
ERP-systeem nam in totaal anderhalf 
jaar in beslag, puur de uitrol kostte 
ongeveer tien maanden. “Dat hadden 
we sneller kunnen doen, maar het 
vereist dat je mensen moet vrijmaken 
om zich volledig op het traject te richten. 
Uiteindelijk hebben we dat dus wel 
gedaan en het resultaat is ernaar.” 
Gevraagd naar zijn mening over het 
project is Breijnaerts duidelijk: “Over de 
implementatie zelf ben ik dik tevreden. 
We zijn volgens plan op 1 januari live 
gegaan en binnen het afgesproken 
budget gebleven.” Ook over de project-
leiding vanuit Prodin is de directeur vol 
lof: “De projectmanager verdiepte zich 
in wat we doen en het voelde alsof hij 
hier zo aan de slag zou kunnen gaan. 
Het was prettig samenwerken.” 

Finetuning en 
toevoegingen
Finetuning is het sleutelwoord voor de 



periode die aanbreekt. Nog niet alle 
functionaliteit is in gebruik. “We hebben 
steeds meer informatie en inzicht. Het is 
aan ons om nog dieper in die gegevens 
te duiken. We willen zoveel mogelijk uit 
het pakket halen, wat betekent dat we 
goed moeten graven en uitvinden hoe 
iets werkt en ons verder kan helpen.” 
Eén concrete toevoeging die nog op 
de planning staat, is de uitrol van een 
Cognos business intelligence tool. Een 
andere te nemen stap is het gebruik van 
tablets door vertegenwoordigers. “Die 
krijgen daarmee toegang tot verkoop-
rapportages en cruciale data voor op 
locatie. Je zou dat een mobiel CRM- 
functie kunnen noemen. De ERP-uitrol 
was al met al een grote stap en het is 
even wennen, maar het ERP-denken 
doet langzaam zijn intrede en we maken 
de stappen vooruit die we willen en 
moeten maken.”
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Waar we eerder in staat 
waren om het systeem op 
allerlei manieren te 
misleiden, is dit ERP-
systeem juist leidend. 
Dat is even wennen, maar 
voor onze organisatie wel 
erg goed.

- Bertil Breijnaerts - 



Noten 
Noten is als familiebedrijf gestart in 1925. 
In een kleine honderd jaar ontwikkelde 
het Limburgse bedrijf zich van een producent 
van leren banden voor de aandrijving van 
machines tot een totaal leverancier van 
transportbanden en gerelateerde 
producten. Het overgrote deel van de 
omzet komt, naast dienstverlening, op het 
conto van rubber- en kunststof transport-
banden. Noten koestert de oorsprong van 
het bedrijf. Vanuit het eigen atelier 
fabriceert het nog altijd diverse leer-
producten. Daaronder zijn artikelen voor 
een bekende turntoestellenleverancier, 
waarmee ook Epke Zonderland turnt. 
De keuze voor het ERP-systeem van 
Prodin betekent dat Noten zich kan door 
ontwikkelen tot premium leverancier van 
transportbanden, inclusief het ontzorgen 
op onderhouds- en servicegebied. 
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Wilt u weten wat de ERP-oplossing Prodin voor u kan betekenen, 
neem dan contact met ons op:

Prodin Business Solutions
Franciscusweg 219J
1216 SE Hilversum
T +31 (0)88 808 11 00 
sales@prodin.nl


