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“De omslachtige wijze van werken 
is dankzij dit pakket voorbij”



Slimmer en efficiënter werken dankzij de aanschaf van de juiste so�ware. Door 
machines en werksystemen perfect op elkaar te laten aansluiten en met elkaar 
te laten communiceren, valt veel �jdwinst en dus ook financieel voordeel te 
halen.

Het maken van meubels of compleet interieur kan sneller, maar ook kwalita�ef 
hoogwaardiger; dat hee� het team van KEK Timmer & Interieurprojecten 
inmiddels zelf ervaren. Het maken van wanden, vloeren, meubels en het 
verzorgen van de complete a�ouw behoort tot de vaste werkzaamheden van het 
bedrijf. 

“Wij ontzorgen de klant volledig,” aldus Kevin Kuiper, hoofd projectleiding. “Ons 
team maakt het complete interieur van winkelketens als Shoe�me, Promiss, 
Duringer en Claudia Sträter, maar doen ook losse opdrachten voor bijvoorbeeld 
Ben & Jerry’s en de VIP-lounge bij Bataviastad.”



“De omslach�ge manier van werken 
is voorbij. Dit vereenvoudigt alles.”

CNC-machine
Het werken gebeurde tot voor kort op tradi�onele wijze, maar op 
het moment dat Jeffrey Poppelaars als hoofd produc�e het bedrijf 
binnenstapte veranderde de werkwijze. “Toen ik hier begon, 
werkte KEK nog met drie verschillende so�wareprogramma’s. Dat 
hield in dat er een tekening in autocad werd gemaakt, deze werd 
omgezet in een op�malisa�eprogramma om vervolgens weer in 
autocad verder te werken. Ook voor de CNC-machines was een 
apart programma. Tijdens mijn stages had ik kennis gemaakt met 
imos van Proteus Systems. Zij zijn ontwikkelaar van 
branchespecifieke so�ware en dit pakket biedt een complete 
oplossing bij de produc�e van meubels en interieur. Alle te 
verrichten werkzaamheden kun je daar in één programma 
uitvoeren. Tot het aansturen van de CNC- en zaagmachine aan 
toe.”

Veel efficiënter
“Ik heb het imospakket in 2016 bij KEK besproken en men besloot 
al snel tot aanschaf over te gaan. Ja, de baas hee� ook met andere 
aanbieders gesproken, maar koos uiteindelijk voor Proteus. Omdat 
zij tevens een pakket konden aanbieden dat voor de a�ouw-
werkzaamheden van belang was. 
Doordat nu alle so�ware - inclusief ERP - van Proteus a�oms�g is, 
werken wij veel efficiënter. Die omslach�ge manier van werken is 
voorbij. Dit vereenvoudigt alles.”

Op�malisa�e bedrijfsprocessen
Kuiper knikt beves�gend bij het verhaal van zijn collega. “De 
financiële verslaglegging, voorraadbeheer, bestellingen. Alles is 
dankzij het pakket van Proteus met elkaar verbonden. Dit hee� 
ons enorm geholpen met het op�maliseren van de 
bedrijfsprocessen. Om imos goed onder de knie te krijgen, hebben 
een aantal mensen een training gevolgd. Inmiddels kan iedereen er 
goed mee overweg.”

 



Gebruiksvriendelijk systeem
“Het is een gebruiksvriendelijk systeem en ook de handleiding raadplegen we nog 
wel eens. Als we echter in nood zi�en, nemen we contact op met de helpdesk van 
Proteus Systems. Ze staan je direct te woord. Indien het probleem dieper zit, kijkt 
een consultant van afstand mee.”

Tot tevredenheid van Poppelaars kan hij nu op zijn nieuwe werkplek sneller en 
efficiënter werken. “We hebben nu kortere lever�jden en dat is voor onze klanten 
een groot voordeel. Maar ook andere zaken zoals calcula�e en bestellijsten zijn 
veel overzichtelijker. Een aantal modules van het pakket gebruiken wij nog niet, 
maar daar komt op korte termijn verandering in.” 
 

“Zaken zoals calcula�e en bestellijsten 
zijn veel overzichtelijker.”
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Proteus Systems Europe BV
Koeweistraat 8
4181 CD Waardenburg

+31 (0)418 655 200
marke�ng@proteus.nl
www.proteus.nl

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.


