SOFTWARESELECTIE IN 7 STAPPEN
Wat is de juiste ERP software voor jouw bedrijf? Software kiezen is erg belangrijk, maar niet eenvoudig. Neem dus de tijd en deel je keuzeproces op in stappen.
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Kies voor collega’s die willen
veranderen, draagvlak kunnen
creëren in de organisatie en
goed met weerstand kunnen
omgaan.
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STAP 4

Oriëntatie

Vergelijk verschillende oplossingen!

Proces inzicht
Sta open voor externe expertise!

STAP 7

Budgetoverschrijdingen

Van de implementaties waarbij het budget
is overschreden,
bedraagt de gemiddelde overschrijding 20%.
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Functionaliteit

Wist je dat...

Overig

Experts kunnen je vertellen
hoe software zorgt voor
minder administratieve
rompslomp, hoe het
kosten drukt, processen
efficiënter laat verlopen en
hoe daarmee handmatig werk
verdwijnt. Gebruik die kennis
en professionaliseer je organisatie!
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Vraag om een klantbezoek!
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Stel ‘domme’ vragen!
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Software selecteren doe je niet dage
lijks, maar is wel heel belangrijk.
Voel je niet bezwaard om nóg een keer
een duidelijke uitleg te vragen.
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