BEDRIJFSBROCHURE

De #1 Cloud ERP
ERP | PSA | CRM

Overstappen op de cloud
Het succesvol uitvoeren van uw ERP-cloudstrategie betekent overstappen op ’s
werelds meest beproefde, vertrouwde en geïmplementeerde ERP-oplossing voor
de cloud: NetSuite. Tot de meer dan 26.000 klanten die NetSuite in meer dan
200 landen gebruiken, behoren diverse wereldberoemde merken die hun
bedrijfsoplossingen aan NetSuite toevertrouwen om hun financiële en operationele
processen onder te brengen in de cloud. Waarom NetSuite?
Een breed aanbod robuuste ERP-OPLOSSINGEN en wereldwijde financiële
functionaliteit ontworpen om klanten hun noodzakelijke bedrijfsprocessen te
laten stroomlijnen.
Ontworpen voor een modern bedrijf NetSuite is cloud-gebaseerd, mobiel
geïntegreerd en toegankelijk en bevrijdt de onderneming van verouderde
pc-gebaseerde, asociale systemen, die weggestopt zijn achter een firewall. De kern
van NetSuite is een dynamisch, eenvoudig te gebruiken platform dat is ontworpen
voor alle gebruikers in wereldwijde organisaties en dat op elk gewenst moment
en op elk apparaat toegankelijk is.
Een uiterst schaalbaar systeem voor groei met de mogelijkheid om snel en
gemakkelijk functies toe te voegen naarmate een bedrijf groeit en met internationale
mogelijkheden, zoals ondersteuning voor 190 valuta’s, 27 talen en geautomatiseerde
belastingconformiteit in meer dan 100 landen, om wereldwijde expansie te stimuleren.

Met NetSuite kunt u:
1. Eenvoudig schalen: Maak uw bedrijf wendbaar,
flexibel en schaalbaar om innovatie en groei
te stimuleren.
2. Een vollediger beeld van uw bedrijf krijgen:
Ingebouwde business intelligence geeft realtime
inzicht in belangrijke bedrijfsprestatie-indicatoren
voor een geconsolideerd beeld van de organisatie.
3. Uw organisatie op de toekomst voorbereiden:
Zit niet langer vast aan een bepaalde versie en
verbeter uw flexibiliteit met software die altijd
actueel is en voldoet aan alle aanpassingen om
uw bedrijf te ondersteunen.

“We voeren een gestroomlijnde operatie en het is
belangrijk dat alle afdelingen verantwoordelijk zijn om
verspilling tegen te gaan en efficiënt te zijn. NetSuite
biedt ons de gegevens en efficiëntie die we nodig
hebben om ervoor te zorgen dat we geen obstakels
in onze groei tegenkomen.”
Landbay

Ingebouwde business intelligence die één enkele versie van de
werkelijkheid geeft, en realtime-inzicht biedt in belangrijke kernprestatieindicatoren voor een geconsolideerd beeld van de organisatie.
Een krachtig ontwikkelplatform met weergaloze flexibiliteit waarmee
bedrijven het systeem kunnen aanpassen aan hun unieke vereisten en
sectorspecifieke behoeften, met daarbij een uitgebreid partner-ecosysteem
dat hen helpt op te schalen, een spin-off uit te bouwen of bedrijfsmodellen
opnieuw uit te vinden.
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Ontworpen om groei te stimuleren
NetSuite versterkt innovatie en groei in verschillende bedrijfssectoren,
van snelgroeiende start-ups tot wereldwijde ondernemingen. Hieronder
vindt u een overzicht van NetSuite-klanten.

“NetSuite verruimde onze blik op
onze wereldwijde activiteiten.
We zijn beter uitgerust om het
bedrijf te ondersteunen en onze
kritieke gegevens te delen.”

Napa Ltd.

“NetSuite biedt Beggars Group
precies wat we nodig hebben:
een wereldwijd financieel
systeem dat al onze verschillende
bedrijven samenbrengt onder één
enkel cloud-gebaseerd platform,
waardoor we ons kunnen
concentreren op
onze kerncompetentie,
het ondersteunen van
onze artiesten.”
Beggars Group

“NetSuite zorgt voor maximale
schaalbaarheid met alle
bedrijfsprocessen, van kleine
start-ups tot multinationals.”

MYCS

“NetSuite ondersteunt
meerdere valuta’s en dit
neemt de kopzorgen weg
van het handmatig omgaan
met wisselkoersen. Voorheen
moesten we handmatig de
Forex-tarieven opzoeken en
de overeenkomstige
valutawaarden berekenen.”

Wirsam Scientific

“Als het gaat om flexibiliteit, is het
met niets anders te vergelijken.
NetSuite is zeer goed aan te passen.
En er was niets dat niet
met NetSuite te integreren viel.”

Smaato

“Vooral onze logistieke processen
zijn enorm verbeterd. We hebben
realtime inzicht in zaken als
voorraadverschillen, vervaldata
van de lotnummers
en transportkosten, waardoor
we analyses sneller kunnen
uitvoeren en betere
voorspellingen kunnen doen.”

Paula’s Choice B.V.

“In het land der blinden is éénoog
koning. Met NetSuite begonnen
we te begrijpen dat we een
heleboel zaken niet wisten.”

Transavia

“Het bereiken van £ 50 miljoen
omzet was een enorme stap
voor ons bedrijf, omdat het
aantoont dat we probleemloos
internationaal kunnen uitbreiden.
NetSuite heeft een grote rol
gespeeld in ons succes door ons
in staat te stellen onze tijd en
resources te richten op wat we
het beste doen: toonaangevende
brandstofoplossingen bieden.
Western Global

“Met NetSuite krijgen we meer
inzicht in onze supply chain en het
orderbeheer, terwijl we taken die
voorheen dagen in beslag namen,
naadloos automatiseerden.”

eve sleep

“Dankzij NetSuite kunnen we
informatie centraliseren en
hebben we overal en vanaf elk
apparaat toegang tot gegevens.
Door de automatisering hebben
we veel manieren van werken
kunnen verbeteren, wat direct
impact op ons bedrijf
heeft gehad.”

Novasol Chemicals

“We wilden technologie die met
ons meegroeit, zodat we dingen
kunnen automatiseren en nieuwe
processen kunnen aanleren. Net
als onze snacks, was NetSuite
een natuurlijke opkikker voor
ons bedrijf.”
Munchbox

“We geven onze klanten alles wat
ze nodig hebben om de logistiek
af te handelen, zodat ze zich
kunnen concentreren op hun
kernactiviteiten. NetSuite doet voor
ons hetzelfde. NetSuite helpt om
ons bedrijf efficiënter te runnen,
waardoor we meer tijd overhouden
om ons te concentreren op
het leveren van de beste
dienstverlening aan onze klanten.”
Cubyn
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“Dankzij de uitbreidingsmogelijkheden
van NetSuite kon ons bedrijf de afgelopen
maanden uitbreiden in China en Australië.
We runnen ons hele bedrijf via NetSuite.”
Qardio

Bestpresterende cloudoplossingen
NetSuite biedt financiële software, CRM en automatisering van
professionele dienstverlening in de cloud voor alle organisaties, van
snelgroeiende middelgrote bedrijven tot grote internationale organisaties.
Bovendien is elk onderdeel van NetSuite modulair, zodat het naar
behoefte kan worden geïmplementeerd en geïntegreerd met bestaande
investeringen. NetSuite OneWorld groeit mee met wereldwijde bedrijven
door volledig multi-dochterbeheer en door het bieden van ondersteuning
voor lokale boekhoudregelgeving.
Global ERP-cloudoplossingen NetSuite biedt een compleet ERP-systeem
in de cloud voor wereldwijde bedrijven. Bedrijven die op NetSuite draaien,
kunnen één enkele accountlijst voor alle dochterondernemingen opstellen,
of afzonderlijke accountlijsten gebruiken voor elk apart bedrijf binnen één
enkele structuur.

• NetSuite biedt volledig financieel beheer, inclusief facturering en
gedetailleerde omzetwaardering. NetSuite versnelt financiële processen
met realtime multi-valutaconsolidering en realtime roll-up op het gebied
van orders, debiteuren, crediteuren, salarisadministratie, voorraadbeheer,
facturering en orderafhandeling, van lokale, binnenlandse activiteiten
en regionale kantoren tot het wereldwijde hoofdkantoor. NetSuite biedt
ook geavanceerde financiële en wettelijke rapportage voor
externe stakeholders.

• NetSuite’s geoptimaliseerd orderbeheer en afhandelingsprocessen
stimuleren het orderproces van offerte tot uiteindelijke uitvoering.
Geavanceerde multi-locale maakindustrie, voorraadbeheer en
afhandeling zorgen ervoor dat operaties voortdurend efficiënt verlopen.

• NetSuite stroomlijnt het inkoopproces met een volledig procure-topay-proces dat workflowbeheer, goedkeuringen, zelfbediening door
leveranciers en betaling omvat.

• NetSuite Analytics geeft stakeholders uit het bedrijfsleven,
divisies en dochterondernemingen een echt realtime overzicht
van elk bedrijfsniveau.
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“Met NetSuite kunnen we op één manier
wereldwijd zakendoen, zonder de broodnodige
binnenlandse lokalisering per land te verliezen,
wat echt cruciaal is voor onze strategie.”
Compassion in World Farming

Services Resource Planning (SRP)
NetSuite biedt de enige cloud-gebaseerde oplossing voor project- en productgedreven
bedrijven die geavanceerde ERP- en professionele dienstverleningsautomatisering
verenigt om zo te voldoen aan de zakelijke vereisten en behoeften van zowel productals dienstenbedrijven in één systeem. NetSuite SRP automatiseert projectmanagement,
resource management, facturering en omzetwaardering, projectboekhouding, en timesheeten kostenbeheer. Het biedt geavanceerde functionaliteit voor verkoop, dienstverlening
en financiën, met als gevolg een kortere benchtime, projecten die beter op tijd worden
geleverd, nauwkeurigere facturering, gestroomlijnde omzetwaardering en meer inzicht
in de organisatie.

NetSuite PSA-oplossingen Beheer het volledige Bid-to-Bill-proces
van uw dienstenbedrijf met NetSuite’s toonaangevende Professional
Services Automation-oplossingen. Onze oplossingen zijn van meet af aan
ontworpen voor de behoeften van uw groeiende dienstenbedrijf en zijn
eenvoudig te implementeren en te onderhouden. Ook al veranderen uw
processen, de krachtige aanpasbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden
van NetSuite’s Project Management, resource management,
projectfinanciën, facturering en orderbeheer zijn altijd beschikbaar om
het even wanneer u ze nodig hebt.
Met de PSA-oplossing van NetSuite vergroot u het inzicht in uw
professioneel dienstenbeheer, verbetert u het gebruik van resources,
stroomlijnt u facturering en orderbeheer, verhoogt u de tijdige
projectafhandeling en verhoogt u de winstgevendheid.
De volledig geïntegreerde oplossing, waaronder Project Management,
Resource Management, Project Accounting, Timesheet en Expense
Management en Analytics, biedt krachtige hulpmiddelen om u te helpen
uw projecten, resources en financiën te beheren.
Of u nu moeite heeft met controle over uw projecten te krijgen, uw
klanten nauwkeurig te factureren of meer te leveren met minder,
de oplossing van NetSuite Professional Services Automation dekt
het allemaal.

• Biedt realtime inzicht in de prestaties en winstgevendheid van
•
•
•
•

uw dienstenbedrijf.
Verbetert de tijdige levering van projecten en verhoogt de
succespercentages van projecten.
Verhoogt resourcegebruik met geavanceerde functionaliteit
voor resourcebeheer.
Biedt uw dienstenteam mobiele toegang tot tijd- en onkostenbeheer.
Verlaagt de onderhoudskosten voor hardware en upgradeproblemen
met cloud-gebaseerde levering.
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“We implementeerden NetSuite in
maart 2020 en drie weken later
moesten we vanuit huis werken..
NetSuite’s cloudgebaseerde systeem
heeft ons gered omdat het ons
in staat stelde op afstand
te werken.”
Masterpack Group

Customer Relationship Management (CRM) Met NetSuite kunnen bedrijven
het opportunity-to-cash-proces automatiseren en CRM-activiteiten in
verschillende divisies en dochterondernemingen beheren. Het biedt wereldwijd
inzicht in en beheer van elk aspect van CRM, inclusief marketingcampagnes,
verkoopkansen, prognoses, klantendienstverlening, partnerbeheer en meer.
SuiteCloud Platform Het bewezen, veilige, betrouwbare en schaalbare
SuiteCloud-platform van NetSuite biedt de aanpassing en uitbreidbaarheid
om van NetSuite het favoriete platform voor bedrijfsbeheer te maken voor
uw huidige en toekomstige behoeften. SuiteCloud beschikt over een multitenant cloudplatform met een uitgebreid aanbod tools en applicaties voor
cloudontwikkeling, die de kerninfrastructuur bieden die een moderne
onderneming nodig heeft, inclusief ondersteuning voor industriële
standaarden van beschikbaarheid, noodherstel en beveiliging. Het omvat
een geïntegreerde ontwikkelomgeving en API’s om applicaties op het
platform te bouwen.
SuiteCloud Developer Network Voortbouwend op het SuiteCloud-platform,
maken ISV-partners SuiteApps die de kracht van NetSuite verder uitbouwen.
Het ecosysteem van SDN-partners omvat een breed scala aan sectorspecifieke
kwaliteitstoepassingen die de functionaliteit van NetSuite uitbreiden voor
specifieke zakelijke behoeften.

NetSuite voor elke sector
NetSuite biedt kant-en-klare functionaliteit om te voldoen aan en zich aan te
passen aan verschillende industriële vereisten, ook die van uw bedrijf. Of het nu
gaat om wereldwijde softwarebedrijven met een complexe omzetwaardering,
fabrikanten of groothandelaars met inventaris en productie op meerdere locaties,
professionele dienstverleners met uiteenlopende professionele resources en
complexe facturering van klanten met meerdere valuta’s, of een detailhandel
met meerdere kanalen, NetSuite is het enige ERP-systeem in de cloud met
de diepgang, reikwijdte en flexibiliteit om aan deze behoeften te voldoen. De
functionaliteit om uw specifieke bedrijf en sector te ondersteunen is van meet af
aan ingebouwd in het kernproduct, en allesbehalve bijzaak.
NetSuite’s branchespecifieke softwareoplossingen zijn ontwikkeld op basis van
ervaring met duizenden bedrijven in verschillende bedrijfstakken en helpen u
sneller aan de slag te gaan met de mogelijkheden van NetSuite’s computing
business management suite in de cloud, inclusief CRM, accounting/ERP, PSA
en orderbeheer, terwijl u uw specifieke uitdagingen aanpakt.
Met Spanning Software, Groothandel, Professionele Dienstverlening en
Maakindustrie, biedt NetSuite het breedste aanbod oplossingen voor het
beheer van uw hele bedrijf, alles in één suite.

AMP (Advertising, Media, Publishing)

Distributie & groothandel

Beggars Group transformeert financiële
operaties en wereldwijd Business Management

Wirsam Scientific & Precision Equipment
bereikt efficiëntie met NetSuite OneWorld

1.

Beggars Group past NetSuite OneWorld aan om kritieke
zakelijke bedrijfsoperaties uit te voeren.

1.

2.

Financiële consolidering, voorraadbeheer, orderbeheer,
kostenbeheer en beheer van meerdere valuta’s in
22 dochterondernemingen wereldwijd.

Wirsam ging in drie maanden live met NetSuite om
een uniform overzicht te krijgen van verkooporders,
facturering en inkoop over 20.000 SKUs.

2.

Doorlooptijd van de dienstverlening soms wel een
week korter.

3.

Besparingen realiseren omdat de interne hardware
kosten afnemen, inclusief hoge verzekeringspremies,
de kosten van IT-beheer en kosten voor energieverbruik.
Projectgebaseerde boekhouding geeft een betere analyse
van de winstgevendheid.

3.

Realtime zichtbaarheid in al haar dochterondernemingen,
divisies en bedrijfseenheden met één enkel
registratiesysteem.
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Maakindustrie

Nonprofit

Snelle implementatie van NetSuite stimuleert
wereldwijde groei voor Secrid

Compassion In World Farming pakt haar
wereldwijde missie aan met NetSuite

1.

Inzichten verkregen in maakproces met meerdere
vestigingen en - leveranciers.

1.

Bestaand boekhoudsysteem kon de nieuwe internationale
behoeften niet schalen of aanpakken.

2.

In staat om beter geïnformeerde strategische beslissingen
te nemen dankzij realtime gegevens van online
detailhandel, directe en indirecte handelsverkopen.

2.

Compassion in World Farming heeft NetSuite OneWorld
ingezet met behulp van een gift van Oracle NetSuite
Maatschappelijke Impact.

3.

Legt elke oproep, e-mail en communicatie met klanten
vast door te integreren met CRM van NetSuite.

3.

Uniform systeem voor het transparant beheren van
wereldwijde activiteiten, transacties in meerdere valuta’s
en rapporteren aan en het beheren en werven van grote
donoren wordt een groeiende bron van inkomsten.

Dienstverlening

Software

PetShop.co.uk levert vóór huisdieren
beginnen te grommen

Brandwatch vermindert de werklast voor
financieel beheer met NetSuite OneWorld

1.

Met SuiteCommerce Advanced van NetSuite verkrijgen
baasjes van huisdieren maximaal gebruiksgemak
en besparen ze door het aanvragen van
wekelijkse leveringen.

1.

Brandwatch koos voor NetSuite OneWorld om meerdere
boekhoudsystemen te beheren in zijn Britse, Duitse en
Amerikaanse kantoren.

2.

2.

NetSuite en Bronto commerce marketing
hebben geresulteerd in een bovengemiddelde
e-mailconversieratio van 14 procent.

3.

Door gegevens van huisdieren, artikelen en
bestellingen te integreren, kan het bedrijf binnenkort
realtime productbeschikbaarheid weergeven om
zeer gepersonaliseerde, op gegevens gebaseerde
communicatie en aanbiedingen te produceren.

Het cloud-gebaseerde ERP-systeem van NetSuite
biedt een centrale registratie van het bedrijf en helpt
Brandwatch met wereldwijde compliancekwesties voor
valuta’s en belastingen, inclusief specifieke sales-tax-eisen
in de VS en btw in heel Europa.

3.

Eenvoudige integratie met andere platformen, inclusief
facturering, declaraties en human resources, zorgt voor
automatisering van handmatige processen.

NetSuite op maat van elk bedrijf
NetSuite voldoet aan de veranderende behoeften van alle bedrijven, wat hun
omvang of groeifase ook is. Het is de nummer 1 in het runnen van applicaties voor
financieel beheer, ERP en CRM in de cloud.
Van start-ups en middelgrote bedrijven, tot grote multinationals, NetSuite ondersteunt
moderne bedrijven, zowel private als publieke, om hun groeipotentieel te versterken.
De cloud-gebaseerde oplossing stroomlijnt bedrijfskritische processen en verlaagt
IT-kosten, zodat u uw bedrijf gemakkelijk kunt schalen en toekomstbestendig kunt
maken met een flexibel bedrijfsplatform dat meebeweegt met uw veranderende
behoeften, ongeacht de grootte. Ontwikkel, houd gelijke tred en groei met
een volledige up-to-date IT-omgeving, gericht op innovatie, schaalgrootte en
bedrijfstransformatie.
Opschalen, spin-offs oprichten, nieuwe bedrijven verwerven, nieuwe
bedrijfsmodellen lanceren— NetSuite ondersteunt u in elke fase van groei
en ontwikkeling met een flexibel, schaalbaar platform, dat is gebouwd voor
moderne bedrijven.

Snelgroeiend, middelgroot en groot bedrijf

Snelgroeiend bedrijf

Middelgroot bedrijf

Grote onderneming

Laat uw bedrijf groeien
met een moderne, flexibele
bedrijfsoplossing die
kosteneffectief en snel
schaalbaar is en uw bedrijf
toekomstbestendig maakt voor
innovatie en groei op de
lange termijn.

Met NetSuite voor middelgrote
bedrijven kunt u de toegang
tot nieuwe markten versnellen,
snel nieuwe productlijnen
toevoegen en gemakkelijker
contact leggen met klanten
via nieuwe kanalen. Stuur uw
bedrijf in de juiste richting.

NetSuite biedt een
compleet arsenaal aan
nieuwe mogelijkheden voor
multinationals. In elke sector,
elk bedrijfstype (B2B, B2C of
B2X), waar ook ter wereld,
stellen wij uw team in staat om
flexibel en wendbaar te blijven.
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“Voor een bedrijf als het onze, in een David versus
Goliath-situatie met grote concurrenten, moeten
we ze overtreffen met creatieve marketing en
door te investeren in onze software.”
PetShop.co.uk

Grote bedrijven kunnen in het klein opereren en kleine in het groot

NetSuite Cloud

SuiteCloud Web Services

Groothandel

Financiën
Maakindustrie

Veiligheid en beschikbaarheid
Het beveiligen van gegevens en het realiseren van meer uptime kan
bedrijfsmiddelen verzwakken en het bedrijf blootstellen aan risico’s. NetSuite biedt
een uitgebreide noodherstel bij rampen, veiligheid en uptimemogelijkheden voor
bedrijven en hun dochterondernemingen, waar ook.
NetSuite voldoet aan een groot aantal audit- en beveiligingsnormen, waaronder
SOC 1, SOC 2, PCI-DSS en het EU-US Privacy Shield-raamwerk. Bovendien heeft
NetSuite haar beveiligings- en risicobeheerprocessen gemodelleerd volgens de
National Institute of Standards and Technology (NIST) en de ISO 27000-reeks
normen. NetSuite garandeert een SLA van 99,5% uptime, samen met volledige
prestatietransparantie via de website http://status.netsuite.com. En voor uw
gemoedsrust zorgen de verschillende datacenters van NetSuite met het meest
strikte datamanagement en hoge beschikbaarheid.

Dienstverlening, ondersteuning en training

Professionele
dienstverlening
SuiteConsulting past
diepgaande industriële
expertise en de bewezen
NetSuite One-methode toe
en helpt u uw NetSuitesoftwareoplossing aan
te passen aan uw unieke
zakelijke vereisten.

Ondersteuning

Training

Als u vragen hebt of
hulp nodig hebt bij de
implementatie van uw
NetSuite-bedrijfssoftware,
kunt u 24/7 terecht bij het
NetSuite SuiteSupport-team.

Van cursussen onder leiding van
een instructeur tot e-learning
op eigen tempo, NetSuite
SuiteTraining-programma’s
helpen u om NetSuite-ervaring
op te doen met behulp van de
methode die het beste past bij
uw werknemers en uw bedrijf.
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“We hadden een systeem nodig dat
snel kan reageren op verandering
en groei. NetSuite is schaalbaar,
internationaal en cloud-based,
precies wat we zochten in een
modern ERP-platform.”
SHOWPAD

Geïnvesteerd in uw succes
Voor NetSuite staat innovatie centraal bij het leveren van meerwaarde aan haar klanten.
Met meer dan 26.000 klanten en tienduizenden succesvolle implementaties, al twintig jaar
lang, heeft NetSuite een diepgaand inzicht verkregen in wereldwijd opererende bedrijven
in alle sectoren en in de vele uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Naast een
modern, wendbaar, uniform platform om uw hele bedrijf te runnen, biedt NetSuite ook
SuiteSuccess™, een compleet programma van professionele dienstverlening, training en
ondersteuning ontworpen voor het succes van klanten.
NetSuite biedt ook strategische samenwerkingsverbanden met bedrijven zoals Accenture,
Wipro, Capgemini, Deloitte en Informatica, die er verder voor zorgen dat NetSuite kan
worden geïntegreerd en aangepast om succes te stimuleren. Naast de wereldwijde
systeemintegrators werkt NetSuite ook samen met verschillende oplossingsproviders,
BPO-partners en technologiepartners in alle delen van de wereld, zodat u de beste
ondersteuning krijgt bij het gebruik van NetSuite, ongeacht waar uw bedrijf zich bevindt.

www.netsuite.com/nl
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