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“Proteus Systems is een partner die meedenkt vanaf het 
voortraject tot en met de laatste puntjes op de i.”



Elmar Houtbewerking, geves�gd in De Meern, is gespecialiseerd in het maken 
van decora�ef plaatmateriaal. Het bedrijf bedenkt maatoplossingen voor onder 
andere stands, kantoren, winkelinterieurs en scholen. Elmar is efficiënt ingericht; 
werkvoorbereiding en produc�e vinden onder één dak plaats, waardoor men de 
kwaliteit van halffabricaten en eindproducten van het begin tot het eind kan 
waarborgen. Om op de dynamische houtmarkt een speler van belang te blijven, 
was een modern ERP systeem een vereiste. De keuze viel op Proteus So�ware.

Directeur Willie de Veer: “Ons oude pakket voldeed niet langer aan de eisen van 
deze �jd. Op het gebied van inzoomen, terugvindbaarheid en koppelingen was de 
vorige versie waarmee werd gewerkt, niet alleen verouderd, maar vooral sterk 
geënt op de metaalindustrie. De branche specifieke kennis van Proteus Systems 
levert qua automa�sering absoluut meerwaarde op.”

Voldoet aan alle wensen
Een succesvolle implementa�e is niet alleen a�ankelijk van de gekozen so�ware. 
De wijze waarop een project wordt voorbereid en uitgevoerd is eveneens van 
doorslaggevend belang.

De Veer: “In al deze opzichten is Proteus Systems een partner die meedenkt vanaf 
het voortraject tot en met de laatste puntjes op de i. Niet alleen door het 
implementeren van een standaardoplossing met individuele aanpak, uitbreidings- 
mogelijkheden en begeleiding voldoet Proteus Systems aan al onze wensen. 
Automa�sering raakt het hart van een organisa�e en dan is het zeer plezierig als er 
op alle fronten door vakmensen met kennis van de branche wordt meegedacht en 
vragen van toekoms�ge gebruikers snel en adequaat worden beantwoord.”



“Dankzij uitgekiende koppelingen 
is de kans op fouten nihil.”

Gelijk�jdig met de implementa�e van het nieuwe ERP systeem stapte 
Elmar Houtbewerking over op imos CAD/CAM. Directeur De Veer licht toe: “Door in 
imos te tekenen, genereren we direct werktekeningen en kunnen we ook direct ons 
geavanceerde CNC machinepark aansturen. Meubels, kasten, balies en tafels 
kunnen met dit systeem in iedere gewenste vorm geconstrueerd worden. Dankzij 
uitgekiende koppelingen is de kans op fouten nihil. Het maken van 3D-tekeningen 
en het berekenen van construc�es en verbindingen gebeurt snel en betrouwbaar. 
Een groot voordeel bij het realiseren van zo’n integra�e is dat imos geleverd wordt 
door Proteus.” 

Verbeterslag in efficiency
De kracht van Elmar is dat getekend en ontworpen wordt vanuit de produc�e. 
“Tijdens de implementa�e van Proteus Project is een koppeling gemaakt met imos 
waardoor tekeningen, stuklijsten en materialen rechtstreeks worden geïmporteerd 
in het ERP-pakket. Ook het hele logis�eke traject kan snel worden uitgerold. Dit 
betekent intern een grote verbeterslag in efficiency; rich�ng klanten garandeert 
het systeem een duidelijke presenta�e in 3D waarbij ook produc�etekeningen 
voorhanden zijn.”



Toegenomen produc�esnelheid
“We beschikken nu over import modules, geautoma�seerde bestellijsten in de 
webshop en orders staan inclusief lever�jden direct in het systeem. De data 
van leveranciers wordt overzichtelijk gepresenteerd, de gehele inkoopstroom is 
met één druk op de knop voorhanden en administra�eve handelingen zijn 
sterk vereenvoudigd. 

Doordat onze bedrijfsprocessen ondersteund worden vanuit één integrale 
oplossing is de produc�esnelheid toegenomen, evenals het gebruikersgemak. 
Gefaseerd uitbreiden tegen beheersbare kosten is dankzij de maatgerichte 
aanpak van Proteus Systems bovendien snel en eenvoudig realiseerbaar. Hun 
vakmanschap, flexibiliteit en pragma�sche instelling sluiten naadloos aan op 
onze manier van werken.”

Moderne eisen
Elmar Houtbewerking is onderdeel van de Elmar Groep. Daarin zi�en 
meerdere toeleveranciers voor uiteenlopende takken van de industrie. Het is 
bijzonder dat Elmar Houtbewerking als onderdeel van deze grote organisa�e 
toch hee� gekozen voor een eigen automa�seringspakket. De Veer: “Door de 
branche specifieke aanpak van Proteus Project biedt deze so�wareoplossing 
alle func�onaliteiten die wij dagelijks nodig hebben om onze organisa�e zo 
efficiënt mogelijk in te richten, volgens alle moderne eisen van deze �jd.”
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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.


