
software voor de 
   houthandel 

Weet u precies hoeveel hout u van ieder soort op voorraad hebt? En hebt u direct een totaalover-
zicht van al uw lopende orders bij de hand? Voor een goede bedrijfsvoering zijn dit belangrijke 
zaken, maar vaak zult u er eerst allerlei spreadsheets of andere bestanden bij moeten zoeken 
voordat u deze vragen kunt beantwoorden. Of u hebt deze zaken wel geautomatiseerd, maar kunt 
niet snel een overzicht krijgen omdat uw software niet meer aan de moderne eisen voldoet. Met 
Proteus HOUT, dé handelsadministratieve bedrijfssoftware voor de houthandel, is dit verleden 
tijd. Met één druk op de knop hebt u inzicht in uw gehele bedrijfsvoering en werkt u zo flexibel en 
efficiënt mogelijk.

Proteus HOUT, de softwareoplossing voor uw branche, is ontwikkeld in nauwe samenwerking met houthandels. 
Het is een uitgebreid totaalpakket, dat u ondersteunt in al uw werkzaamheden en zorgt voor integratie van de 
diverse bedrijfsonderdelen. Specifieke kenmerken van de houthandel, zoals het werken met bundels, partijen 
en varende voorraden zijn in de software samengebracht, evenals berekeningen van volumes, lengtes, breedte- 
meters en rondhout. Of u nu een eenmanszaak hebt of een bedrijf met meerdere vestigingen, er is altijd een 
versie van Proteus HOUT die bij uw organisatie past. 

Handel succesvoller     

  met Proteus HOUT



Individuele standaardoplossing
Proteus HOUT bestaat uit verschillende modules, 
zoals Relatiebeheer, Inkoop, Verkoop en Voorraad. 
De grote kracht van het systeem is dat alle modules 
rechtstreeks met elkaar communiceren. Voert u  
bijvoorbeeld een order in, dan worden de betref-
fende artikelen direct in de voorraad gereserveerd. 

De software maakt bovendien gebruik van slimme 
calculatiemethodes om prijzen te berekenen en 
uw eventuele productieproces voor te bereiden. 
Hierdoor kunt u enorm effectief werken en voorkomt 
u onzorgvuldigheden of fouten. U bespaart veel 
tijd, doordat u gegevens maar één keer in hoeft te 
voeren en steeds weer opnieuw kunt gebruiken. 
Wanneer u kiest voor Proteus HOUT kijken onze 
consultants samen met u welke modules belangrijk
zijn voor uw organisatie. Wij leveren dus een standaard- 
oplossing, maar altijd met een individuele aanpak,
want we weten dat ook uw bedrijf uniek is.

Beheer eenvoudig uw artikelen
In Proteus HOUT kunt u al uw artikelen vastleggen, 
inclusief de bijbehorende specificaties, leveranciers 
en afgesproken prijzen. Dit is de basis van waaruit 
alle overige modules worden gevoed. U kunt de 
verschillende houtsoorten, verschijningsvormen en 
regelmatig voorkomende maten vastleggen en hebt 
zo altijd een duidelijk overzicht van uw artikelen. 

Overzicht van al uw relaties
Naast uw artikelen kunt u ook overzichtelijk alle 
gegevens van uw klanten en leveranciers opslaan. 

Kennis veilig opgeslagen

Met Proteus HOUT bent u niet meer afhankelijk van 
individuele medewerkers, maar is kennis centraal 
opgeslagen. Aan iedere gebruiker kunt u bepaalde 
rechten toekennen, waardoor uw vertrouwelijke 
bedrijfsgegevens altijd veilig zijn afgeschermd. 

Overzichten van uw bundels,
 partijen en varende voorraden

Duidelijke rapportages
 van uw FSC-hout



Behalve de standaard contactgegevens kunt u voor 
iedere relatie dossiers opbouwen, prijsafspraken  
opnemen en de inkoop- en verkoophistorie 
bijhouden. Door de koppeling met onder andere de 
verkoopmodule beschikt u bij het maken van een 
offerte direct over de benodigde gegevens. 
Ook alle gegevens van uw eigen medewerkers 
zijn vast te leggen in het systeem en persoonlijke 
agenda’s zijn beschikbaar. 

Inzicht in uw voorraad
Met Proteus HOUT zijn uw precieze voorraad- 
gegevens op ieder moment op te vragen, ook per 
locatie wanneer u over meerdere vestigingen of  
magazijnen beschikt. Het systeem combineert 
gegevens uit de verschillende modules zoals Inkoop 
en Verkoop, waardoor de voorraad altijd automatisch 
wordt bijgewerkt. Wanneer u een order voorbereidt, 
kunt u direct een voorraadreservering maken.  
Proteus HOUT voorziet bovendien in duidelijke 
FSC-rapportages. 

Handige bundeladministratie
Het registreren van bundels en het vastleggen van 
bijbehorende specificaties, zoals certificaten, wordt 
door de software ondersteund. U kunt bundellijsten 
in het systeem importeren en wanneer u nieuwe 
bundels maakt of gaat ombundelen, is dit eenvoudig 
in het systeem vast te leggen. Ook is het mogelijk 
uw varende voorraad in de bundeladministratie op 
te nemen. Hierdoor kunt u uw hout al direct vanaf de 
boot verkopen of reserveren voor bepaalde orders.

Beheers uw inkoop
Via de inkoopmodule kunt u elk aspect van de 
inkoopstroom binnen uw organisatie controleren. 
Inkoopcontracten, prijsafspraken en leverings-
voorwaarden zijn eenvoudig vast te leggen. U kunt 
handmatig bestellingen aanmaken of u kunt deze 
automatisch laten genereren wanneer u een nieuwe 
order invoert. Met één druk op de knop verzendt u 
de bestelbon via uw emailsysteem naar de betreffende 
leverancier of print u deze uit. Van iedere bestelling 
kunt u op elk moment de status controleren. 

Een efficiënte verkoop
U wilt bovendien snel aanvragen en orders kunnen 
verwerken; dat kan met Proteus HOUT. Uw klanten, 
de afspraken die u met hen hebt en uw artikelen 
staan al in het systeem en dit alles komt samen  
wanneer u een offerte gaat maken. Uniek aan Proteus 
HOUT is dat u kunt werken met diverse prijslijsten. 
Hebt u verschillende prijzen voor verschillende 
groepen klanten, dan kunt u bij het maken van 
een offerte eenvoudig de juiste prijslijst kiezen. 

Voor alle bedrijfsgroottes

Proteus HOUT kan bij iedere organisatie succesvol 
worden ingezet. Proteus HOUT Small-Business is 
geschikt voor bedrijven met maximaal vijf gebruikers  
en voor grotere bedrijven is er de Enterprise versie.  
Wanneer uw organisatie over meerdere vestigingen  
beschikt kunnen we Proteus HOUT zo voor u inrichten 
dat u een gescheiden administratie voert, maar wel 
gebruik maakt van dezelfde basisgegevens, zoals 
de voorraad. Rapportages zijn dan eenvoudig per 
vestiging te bekijken, maar u kunt ook snel een 
overzicht krijgen van de organisatie als geheel.  

Snel aanvragen en 
orders verwerken



Inzicht in uw 
gehele bedrijfsvoering

Uitgebreide rapportagetool

In alle onderdelen van het systeem kunt u diverse 
rapportages bekijken, algemeen of meer specifiek, 
zoals het aantal lopende orders per klant of de voor-
raad van een bepaald artikel. U kunt de opmaak 
van alle rapportages, maar bijvoorbeeld ook van de 
offertes, volledig aanpassen aan uw eigen huisstijl.
Met het Management Dashboard kunt u bovendien 
een grafische weergave van al uw rapportages bekijken. 
Wilt u bijvoorbeeld uw omzet vergelijken met die van de 
afgelopen jaren, dan wordt dat overzichtelijk weergegeven 
in een grafiek.

U kunt uw offerte direct afdrukken of met één druk 
op de knop per email doorsturen naar uw klant. 
In het systeem hebt u altijd een duidelijk overzicht 
van de lopende offertes en wanneer een aanvraag 
doorgaat, kunt u deze met één muisklik omzetten 
in een order. Met de software bent u verzekerd van 
een snelle logistieke afwerking van orders. Van  
magazijnbon tot afleverbon en van transport- 
planning tot factuur, Proteus HOUT zorgt voor een 
efficiënte verkoop, van begin tot eind. 

Ook financieel één geheel
Het zou natuurlijk het meest ideaal zijn als u uw 
complete bedrijfsadministratie binnen één geïnte-
greerd systeem kunt regelen. Daarom is er binnen 
Proteus HOUT een professionele financiële module 
beschikbaar, waarmee u uw volledige boekhouding 
kunt voeren. We kunnen Proteus HOUT ook voor u 
koppelen met uw bestaande financiële systeem. 

Uitstekende begeleiding
Wanneer u Proteus HOUT aanschaft, installeren wij 
de software op uw systeem en begeleiden we u actief 
bij de inzet van de software binnen uw bedrijf. Binnen 
een paar dagen kunt u al met het systeem aan de slag. 
Aan het gebruik van de software is een onderhouds-
contract verbonden. Hiermee bent u verzekerd van 
uitbreidingen en updates van de software en onder-
steuning bij eventuele problemen. Ook geven we 
regelmatig cursussen om uw kennis en die van uw 
medewerkers op peil te houden. Bovendien blijven 
we onze software continu verbeteren, zodat deze 
nóg beter aansluit bij uw branche en organisatie.

Kiest u voor Proteus Systems, dan kiest u voor de 
continuïteit, effectiviteit en flexibiliteit van uw 
organisatie. En voor een partner die weet wat er 
speelt binnen uw vakgebied. Eén ding is zeker: 
Proteus Systems spreekt uw taal.

Wilt u meer informatie over Proteus HOUT, 
een offerte of een demonstratie?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op 
via de contactgegevens op de achterkant.



Verdere mogelijkheden van Proteus HOUT:

• Kassaverkoop – Beschik altijd over de juiste verkoop- 

 informatie door een koppeling tussen uw kassa en 

 het systeem. Scan uw producten.

• Transportplanning – Beheer eenvoudig uw vrachtwagens.

• Documentbeheer – Koppel bestanden uit andere  

 kantoorapplicaties aan relaties, orders of andere data  

 in het systeem.

• Barcodescanning – Scan uw bundels om bijvoorbeeld  

 uw voorraad te inventariseren of om ze toe te kennen  

 aan een order. Alles wat u scant, wordt meteen in het 

 systeem verwerkt. 

• Klachtenregistratie – Registreer vragen en klachten  

 van relaties en houd de voortgang bij.

• Scan Sys® – Verwerk uw papieren documenten en 

 inkoopfacturen automatisch in het systeem.

• Machineplanning – Optimaliseer uw productieplanning.

• Expeditie – Genereer automatisch uw laadlijsten en 

 magazijnbonnen.

• Proteus Zaagwerk – Bereik de hoogste efficiëntie in  

 uw productie met de software voor plaat- en  

 lengteoptimalisatie van Proteus Systems.

Daarom kiest u voor Proteus HOUT:

• Integratie van alle bedrijfsonderdelen

• Specifiek afgestemd op uw branche

• Individuele aanpak

• Korte implementatie

• Duidelijke kosten

• Eenvoud in gebruik

Ontwikkeld in samenwerking 
met houthandels
Ontwikkeld in samenwerking 
met houthandels
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