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Database en selectiemiddel voor 
ERP-systemen 

De evaluatie 

IPL Advies (NL) voert samen met Fraunhofer IML (D) op continue 

basis evaluaties uit van ERP-systemen voor productie- en  groot-

handelsbedrijven (ERP). Doel van de evaluatie is het beschikbaar 

krijgen en houden van actuele informatie ten behoeve van bedrij-

ven, adviseurs en aanbieders van software. 

Door leveranciers van ERP pakketten wordt een vragenlijst van 

meer dan 4.500 (!) vragen ingevuld. De antwoorden worden 

door specialisten van Fraunhofer IML en IPL gevalideerd. Onder 

andere naar aanleiding van het beschikbaar komen van nieuwe 

functionaliteit vindt op continue basis aanpassing van de data-

base plaats. Op deze wijze is een actueel, gedetailleerd en 

zeer betrouwbaar overzicht van in de markt beschikbare 

ERP software ontstaan.

Deelnemende pakketten 

Het onderzoek geeft met meer dan vijftig deelnemende syste-

men een goed beeld van het internationale aanbod van ERP 

pakketten. Uiteraard zijn vrijwel alle in Nederland verkrijgbare 

systemen in het onderzoek vertegenwoordigd. 

Presentatie van de resultaten  

De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar via de inter-

net portal: 

http://www.erp-logistics.com

Op deze site wordt geïnteresseerden bovendien een tool voor 

selectie van een ERP systeem ter beschikking gesteld. Geheel 

vrijblijvend kan gebruik worden gemaakt van de express toe-

gang die het opstellen van een overzicht op basis van een be-

perkt aantal functies mogelijk maakt.  

De op onze portal beschikbare standaard toegang maakt het 

mogelijk wensen en eisen zeer gedetailleerd vast te leggen. U 

krijgt vervolgens niet alleen een overzicht van geschikte pak-

ketten maar krijgt ook inzicht in de "fit" van de verschillende 

systemen. Deze werkwijze maakt een zeer betrouwbare, effici-

ente en effectieve (voor)selectie mogelijk. 
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IPL is een onafhankelijk adviesbureau dat haar dienstverlening richt op bedrijven die werkzaam zijn 

binnen industriële ketens, zowel producenten als handelspartijen. De adviseurs van IPL begeleiden 

bedrijven bij het verbeteren van hun prestaties. Zij richten zich daarbij in het bijzonder op de 

bedrijfsbesturing en de informatievoorziening. 

Pakketselectie met behulp van de portal 

Met behulp van de portal http://www.erp-logistics.com stelt u op eenvoudige wijze een shortlist 

samen van voor uw situatie geschikte pakketten. We bieden dus geen “ranking” van pakketten maar 

vergelijken uw wensen en eisen met het aanbod van de leveranciers. De op de portal geboden aanpak 

bespaart u veel tijd en biedt een enorme verkorting van de doorlooptijd van het selectietraject. 

Het selectieproces verloopt in een aantal stappen 

In eerste instantie kunnen door de gebruiker een aantal knock out functies worden aangegeven. 

Pakketten worden op deze functie gescreend en er verschijnt een overzicht dat aangeeft welke 

pakketten wel en welke niet aan de gestelde eisen voldoen. 

De eisen en wensen van de klant / gebruiker kunnen vervolgens op functie maar ook op vraagniveau 

worden vastgelegd. Het toekennen van een gewicht maakt een zeer genuanceerde selectie mogelijk. 

Het systeem voorziet vervolgens in een overzicht van pakketten op volgorde van dekking. Ter 

onderbouwing wordt een gedetailleerde rapportage aangemaakt die de gebruiker als pdf file ter 

beschikking wordt gesteld. 

Demo van het selectie tool 

Op de portal http://www.erp-logistics.com is een uitgebreide demo versie van het selectie 

instrument beschikbaar. 

Gratis kennismaking 

Op de site wordt een gratis express toegang aangeboden, die het opstellen van een overzicht op 

basis van een beperkt aantal functies mogelijk maakt.  


