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“Sofon is voor
ons een
strategisch
goede keuze”

Robin Meinders ICT MANAGER

Novoferm Nederland BV (sinds
2003 onderdeel van de Sanwa
Shutter Corporation) is fabrikant en leverancier van kwaliteitsdeuren, voor de industriële
en particuliere markt. Vanuit
vestigingen in Waardenburg,

Wat andere conﬁguratoren
niet lukte, lukte Sofon wel
bij Novoferm
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UITDAGING
Novoferm wilde de uitdaging aangaan met Sofon.

WWW.SOFON.COM

VERLEDEN
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“Sofon is voor ons een strategisch goede
keuze”
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NOVOFERM MET
SOFON?
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TOEKOMST
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Novoferm wil in de komende tijd haar vol-
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routings en data voor de machineaansturing
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Een andere belangrijke stap voor Novoferm

de knop de interface richting SAP gestart, waar
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een nieuwe SAP-order ontstaat. Als de order

dat onze dealers deuren via internet kunnen

• Goede ﬁt met het product en het
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zelf aan de slag met zagen, frezen en boren.”

een kleine controle, wordt de order doorgezet

procedure

bedrijf Sofon

naar SAP. Vanuit SAP volgt een orderbevestiRESULTATEN

ging. Er zit dan eigenlijk geen enkele wijziging

Inmiddels is er binnen Novoferm een uni-

meer tussen het moment van conﬁgureren en

forme werksituatie gecreëerd. “Ook hoeven

produceren. Voor ons is Sofon duidelijk een

offertes niet langer met Word en Excel

goede strategische keuze.”

Voor meer informatie: info@sofon.com
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