
Individuele aanpak
 met standaard software



Software voor ondernemers
Binnen de huidige bedrijfscultuur is het een 
noodzaak om op de hoogte te zijn van alle 
relevante ontwikkelingen die zich zowel binnen 
als buiten de onderneming voordoen. Daartoe 
dienen er informatiesystemen te zijn waarin alle 

e�ectiviteit van de onderneming vergroten.

aan de sturing van de onderneming. Met inzet 
van de software van Proteus beschikt u over 

van uw bedrijf. Wij geloven in de integratie
van onze software binnen uw bedrijf.

Specialisatie voor uw branche
-

ware dient u, in uw core-business, op de meest 

Proteus dan ook alle onderdelen die dit, zoals
u kunt verwachten van een modern ERP pakket,
mogelijk maken. CRM (Customer Relationship

inkoop, voorraad, planning, projectadministratie
en tijdregistratie behoren tot de mogelijkheden.
De software van Proteus is binnen al deze 
softwareonderdelen zodanig aangepast en 

uw branche. Proteus Systems levert software in
de branches waarin we zijn gespecialiseerd.  
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Historie
In 1989 startte T+F Software Nederland met de uitleveringen 
van hard- en software bij vele toeleveringsbedrijven. Vooral de 
gebruikersgroep van het plaatoptimalisatie programma groeide 
gestaag.  Vanuit een aantal interieurbouwbedrijven ontstond de 
vraag naar calculatiefunctionaliteit, waarna het T+F Interieurbouw 
Totaal systeem (IBT) werd ontwikkeld. 
Door de verdergaande professionalisering onderging T+F 
Software Nederland in 1998 een naamswijziging naar Proteus  
Systems Europe B.V. Vanaf dat moment werd de aandacht voor 
de volle 100% gericht op het ontwikkelen van software voor de 
bouwtoeleverings industrie in Nederland. Kort na het millen-
nium werd de migratie uitgevoerd van DOS naar Windows. Dit 
ging gepaard met de lancering van het pakket Proteus 2000, het 
eerste volwaardige ERP pakket voor interieurbouw. Begin 2003 
werd een partnerschap aangegaan met imos AG uit Herford.  
Met de volledige integratie van imos, objectgeoriënteerde
CAD-software, werd de drie-eenheid tekenen, rekenen en
produceren een feit.
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Wij spreken uw taal
Onze gespecialiseerde aanpak biedt onze klanten
louter voordelen. Vanaf het moment dat u kiest 
voor de aanschaf van ons pakket wordt u onder-
steund door onze medewerkers, die vele  
implementatietrajecten binnen uw branche  
hebben afgerond. Wij spreken uw taal en kunnen
u actief begeleiden bij de inzet van de software
binnen uw bedrijf. Door uw samenwerking met
onze consultants, uw persoonlijke aanspreekpunt,

 
voering. Binnen elke bedrijfsgrootte heeft Proteus 
de afgelopen jaren laten zien dat de software 
succesvol inzetbaar is. Of u nu een bedrijf heeft 

Proteus Systems: nu en in de toekomst
Software van Proteus sluit volledig aan bij 
de wensen van de moderne ondernemer. 
Ook de ontwikkelingen van de toekomst 
zullen wij vertalen in praktijkgerichte
software voor uw branche. 
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