USER STORY

“In Sofon zitten wel
heel veel ‘koppen’ bij elkaar.”

Directeuren van DG press,
Peter Kloppers (rechts) en Remko Koolbergen (midden) en
engineer Jan Brouwer (links)

Groei gerealiseerd,
complexiteit vereenvoudigd
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“De snelheid van de offerte representeert
ook de snelheid van onze organisatie.”
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“Uit de manier waarop we de offerte
gespecificeerd hebben, kunnen klanten
opmaken dat we verstand van zaken hebben.”
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TOEKOMST
Met de Sofon-oplossingen kan DG press verder groeien. En wanneer dat gewenst is,
kan er makkelijk opgeschaald worden. Remko vertelt: “We doen nu ervaring op hoe we
stuklijsten optimaal kunnen opzetten. We weten dat wanneer we straks meer machines
gaan maken, dat we die stuklijsten in Sofon kunnen opnemen.” Jan vult hierop aan: “De
doorlooptijd zal dan verkort worden, onze behoefte wordt dan namelijk direct duidelijk
in het systeem, toeleveranciers kunnen dan dus ook sneller leveren.”
TENSLOTTE
“Sofon is een mooi systeem, waar we voor gecompliceerde offertes niet zonder kunnen,”
zegt Peter. En Remko vult aan: “We zijn heel tevreden en wat we een goed punt vinden,
is dat de mensen van Sofon meedenken als je iets extra nodig hebt. Zo zit onze business
ook in elkaar. Niet meteen geld ergens voor vragen, maar bewijzen dat het toegevoegde
waarde heeft, dan komt het wel.”
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• “De mogelijkheid meerdere

