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“Met Proteus ERP is alles te traceren”



Europly Woodproducts levert onder meer ruwe eiken planken uit voorraad aan 
klanten in de meubelindustrie en de interieurbouw. Het bedrijf vervaardigt in 
eigen huis meubelpanelen van Europees eiken en is onder meer gespecialiseerd 
in reguliere en complexe machinale houtbewerking. Europly werkt sinds 2014 
met het ERP-systeem van Proteus Systems, nadat het daarmee via zusterorgani-
sa�e Drooghout Gendringen al zes jaar lang ervaring had opgedaan.

Stokje 
In 2000 werd de bedrijfshal nog eens flink uitgebreid en in 2006 kwam 
Dirk Smits, de zoon van Piet, als eerste opvolger het bedrijf versterken.
Ook Joep, de zoon van Toon is inmiddels werkzaam binnen het bedrijf. 
De twee jonge ondernemers nemen het stokje langzaamaan over van hun 
vaders.  

“We hebben drie speerpunten”, zegt Chantal ten Have, directeur van Europly 
Woodproducts. “We kopen nat eiken in dat we bij zusterorganisa�e Drooghout 
Gendringen drogen. Daarna leveren we dat ruwe eiken in verschillende kwaliteiten 
en afme�ngen aan onze klanten. Onze specialiteit is Teewood: door het stomen 
van eiken via een milieuvriendelijk stoomdroogproces krijgt het eiken een heel 
mooie donkere kleur. Daarnaast produceren wij eiken meubelpanelen in verschil-
lende kwaliteiten en diktematen in eigen huis, maar wij hebben ook panelen in 
andere houtsoorten, variërend van vuren tot tropisch hardhout. Geheel naar wens 
van de klant.” 

Machinale bewerking
Europly ontzorgt zijn klanten en daarom is machinale bewerking het derde speer-
punt. “Klanten kunnen hout aanleveren en dat geheel op maat machinaal door 
ons laten bewerken, ook als het gaat om ingewikkelde bewerkingen conform van 
een bijvoorbeeld door ons gemaakte tekening.”



“Proteus is voor ons een goed en 
betaalbaar systeem.”

Zo kunnen zij het direct verder verwerken in hun produc�e- of 
assemblageproces. Met onze Hundegger SC3 kunnen wij complex 
bewerkt hout in grote oplages leveren.” Dat geldt ook voor 
hi�e-behandeld hout voor de verpakkingsindustrie, dat wordt 
geleverd voorzien van het ISPM15-keurmerk.

Al bekend met Proteus ERP
Drooghout Gendringen werkt al sinds 2008 met de so�ware van 
Proteus Systems. “We waren dus al bekend met deze ERP-so�ware 
toen Europly in 2014 de overstap maakte. Een reden om wederom 
voor Proteus te kiezen was dat we voortaan voor beide werk-
maatschappijen met een en hetzelfde systeem konden werken. De 
zoektocht naar het voor ons beste systeem was des�jds bij 
Drooghout wat moeilijker, omdat houtdrogerijen niet veel voor-
komen in Nederland. Proteus kon de so�ware echter vrij eenvoud-
ig aanpassen aan onze wensen.” 

Implementa�e
Volgens Chantal ten Have is de implementa�e bij Europly, vanwege 
de bekendheid met het systeem, gemakkelijker gegaan, maar niet 
helemaal zonder vallen en opstaan. “Ik zeg daar meteen bij dat ze 
het bij Proteus heel goed oppakken als er problemen zijn en die 
adequaat oplossen. Voor ons is Proteus een goed en betaalbaar 
systeem. Een van de belangrijkste aspecten is dat we alles kunnen 
volgen dat in ons bedrijf gebeurt. Vanaf het moment dat materi-
alen binnenkomen totdat ze zijn verkocht en er weer uitgaan. Alles 
is traceerbaar en daardoor kunnen we bijvoorbeeld ook onmiddel-
lijk ingrijpen wanneer bijvoorbeeld iemand iets is vergeten door te 
boeken. Dat was in het verleden ook zo, alleen hadden we toen 
een verouderd systeem waardoor het moeilijker ging.”



Goed bedienen
Ten Have vervolgt: “Het was las�ger gegevens boven tafel te krijgen, ook de 
financiële. De financiële administra�e is in ERP niet per bedrijf aan te passen, 
maar werkt goed voor ons.” 

Volgens Chantal ten Have kan iedereen ‘die de logica ervan inziet’ het Proteus 
ERP-systeem ook zonder speciale opleiding goed bedienen.
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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.


