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“De efficiency is enorm verbeterd: 
van pakbon tot facturatie, alles is snel en inzichtelijk voorhanden.”



Maasstad Hout en Plaat BV is specialist op het gebied van hout en diverse 
plaatmaterialen. Door toenemende concurren�e in de branche is het meer dan 
ooit van belang om kwalita�ef hoogwaardige producten te leveren tegen scherpe 
prijzen. Inzicht in de eigen bedrijfsprocessen is daarvoor noodzakelijk, evenals 
gedetailleerde informa�e over afzetmarkten, klanten en leveranciers. Maasstad 
koos daarom Proteus Hout als so�warema�ge oplossing.

Proteus Systems verzorgde het gehele automa�seringstraject bij Maasstad Hout 
en Plaat BV. Het moderne bedrijf uit Bleiswijk ging in februari 2013 van start als 
dochteronderneming van de Woodimex Group, waar ook Worldwood BV en 
Woodimex Interna�onal BV deel van uitmaken. De keuze voor de specialist uit 
Waardenburg was snel gemaakt. “Na een aantal gesprekken met poten�ële 
kandidaten bleken niet alleen de eenvoud en uitbreidingsmogelijkheden van het 
so�waresysteem pluspunten waarmee Proteus Systems zich onderscheidt, ook de 
snelle implementa�e, intensieve ondersteuning en begeleiding spraken ons zeer 
aan.” 



“De efficiency is enorm verbeterd: 
van pakbon tot factura�e, alles is 
snel en inzichtelijk voorhanden.”
Mogelijkheden Proteus Hout
Over de mogelijkheden van Proteus Hout is Van Elk enthousiast. 
“Door integra�e van verschillende bedrijfsprocessen in één 
standaardoplossing kan efficiënter gewerkt worden, neemt de 
produc�esnelheid toe en wordt de kans op fouten nihil. 
Gefaseerd uitbreiden tegen beheersbare kosten is dankzij de 
maatgerichte aanpak van Proteus Systems bovendien snel en 
makkelijk realiseerbaar.”

“Naast afleveradressen, klantreferen�es en bestellingen is het 
bijvoorbeeld mogelijk een routeplanner te integreren die op het 
moment dat een afleverbon wordt ingevoerd, meedenkt over 
het meest efficiënte transport; behalve kosten bespaart zo’n 
signaleringssysteem ook veel �jd.”

Meerwaarde
Maasstad Hout en Plaat is een voorraadhoudende organisa�e 
met een breed assor�ment vurenhout en plaatmaterialen. Het 
eigen magazijn in Bleiswijk telt circa duizend vierkante meter; 
daarnaast is een deel van de voorraad ondergebracht in 
nabijgelegen opslagruimten. “Ook de logis�ek is volledig 
geautoma�seerd”, licht Van Elk toe. “Hierdoor is de efficiency 
enorm verbeterd: van pakbon tot factura�e: alles is snel en 
inzichtelijk voorhanden.”



Soepele implementa�e
Voor Maasstad zorgt de proac�eve instelling van Proteus Systems ervoor dat zij vol 
vertrouwen verdere uitbreiding tegemoet zien, zowel intern als bij de overige 
bedrijven van de Woodimex Group. “Met een vaste consultant als aanspreekpunt 
is de implementa�e soepel verlopen”, concludeert Van Elk. “Ook in de afrondings-
fase was snel vakkundige begeleiding voorhanden. Pre�g dat er gedurende het 
hele traject maatwerk werd geleverd.”

Meerwaarde Proteus Systems
Dankzij de diepgaande branchekennis van Proteus Systems kunnen in de toekomst 
ook innova�eve elementen toegevoegd worden aan het so�warepakket. “Naast 
afleveradressen, klantreferen�es en bestellingen is het bijvoorbeeld mogelijk een 
routeplanner te integreren die op het moment dat een afleverbon wordt 
ingevoerd, meedenkt over het meest efficiënte transport; behalve kosten bespaart 
zo’n signaleringssysteem ook veel �jd. Hiermee levert Proteus Hout echt meer-
waarde.”
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Proteus Systems Europe BV ontwikkelt en implementeert branchespecifieke bedrijfsso�ware 
waarmee u als organisa�e efficiënter kunt werken.

Onze so�ware is specifiek ontwikkeld voor de branches: interieurbouw, meubelindustrie, 
badkamer- en keukenbouw, a�ouw, winkel- en projec�nrich�ng, standbouw, houthandel, 
hou�mport en houtbewerking, plaatverwerking, kunststof-, metaal- en steenbewerking.

Voor deze branches hebben wij specifieke oplossingen op het gebied van ERP, CRM, Handels- 
en Projectadministra�e en Calcula�e, 3D CAD/CAM, Plaatop�malisa�e, Machineaansturing, 
3- tot 5-as CNC-aansturing en Nes�ng.


