customer success

Sage business
software groeit mee
met Herve
Eeuwenoude Fromagerie Herve Société
gebruikt de business software van Sage al
jarenlang. Sindsdien bewees de software
zich meermaals.

Eeuwenoude Fromagerie Herve Société gebruikt de
business software van Sage al jarenlang. Ooit koos
het bedrijf voor Sage, omdat de software toen al kon
werken met beheer van verkoop en facturatie per stuk
of per gewicht. Sindsdien is men met Sage blijven
werken omdat elke gewenste aanpassing mogelijk was.
Sage 100 heeft zich meermaals bewezen bij Fromagerie
Herve Société.
Francis Bebronne, marketingverantwoordelijke bij Fromagerie Herve
Société: “We kunnen de business software van Sage telkens opnieuw
aanpassen. Over de jaren heen was het dus de beste keuze voor ons.
Het was 20 jaar geleden de enige software die al standaardfuncties had
die essentieel zijn in de voedingssector. We hebben bijvoorbeeld veel
gedetailleerde productspecificaties en variabelen zoals dagprijzen en
verkoop per stuk of per gewicht. Met Sage konden we vanaf het begin
onze verkoopcyclus digitaliseren.”
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Traceerbaarheid
“Met de oprichting van het Federaal Voedselagentschap werd
traceerbaarheid extra belangrijk. We bleven werken met Sage omdat we
het vlot integreerden met onze productiesoftware. Zo hebben we de
traceerbaarheid gegarandeerd.”
“Nu, een twintigtal jaar later, schakelen we over naar de meest recente
versie van Sage 100. Die keuze is pas gemaakt na een periode van uitvoerig
testen met alle andere software waarmee we werken. We moesten zeker
zijn dat ook de nieuwste versie van onze business software optimaal alle
toepassingen integreert die we nodig hebben.”

“Sage 100 is een zeer stabiele software die zelden of nooit bugs
of problemen geeft. Daardoor verliezen we geen tijd met
onverwachte problemen oplossen en we kunnen erop rekenen
dat onze gegevens veilig zijn. De consistentie van Sage 100 is
beproefd na 20 jaar.”
Francis Bebronne, marketingverantwoordelijke, Fromagerie Herve Société
Sage 100, beproefd en stabiel
“De prijs-kwaliteitverhouding van Sage 100 is uitstekend. Ten eerste
gebruiken we één software om de verschillende bedrijven van Fromagerie
Herve Société te beheren zonder extra kost. Ten tweede is Sage 100 een
configureerbaar standaardproduct, wat goedkoper is dan een software
helemaal op maat van het bedrijf te laten maken. De software bevat
standaard de meeste functies die relevant zijn voor de voedingsindustrie
en het is relatief eenvoudig om andere applicaties te koppelen. Zo sluit
Sage 100 op elk moment aan bij onze verwachtingen. Het zorgt ervoor dat
we bij veranderingen elke keer opnieuw vertrouwen op Sage 100.”
“Sage 100 is een zeer stabiele software die zelden of nooit bugs of
problemen geeft. Daardoor verliezen we geen tijd met onverwachte
problemen oplossen en we kunnen erop rekenen dat onze gegevens veilig
zijn. De consistentie van Sage 100 is beproefd na 20 jaar.”
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Sage 100 sluit op elk moment
aan bij onze verwachtingen.
Francis Bebronne, marketingverantwoordelijke,
Fromagerie Herve Société

Alles gedigitaliseerd
“Alle stappen in verkoop, van de bestelling tot aflevering bij de
groothandelaar, gebeuren in Sage 100. We besparen enorm veel tijd dankzij
onze gepersonaliseerde interface, ontwikkeld door GAP Informatique, met
daarin alle communicatie met groothandelaren en supermarktketens.
Electronic Data Interchange (EDI) is hiervoor de standaard. Met Sage 100
kunnen we dus leveringsbonnen en facturen automatiseren, wat de kans
op menselijke fouten minimaliseert en voor hoge efficiëntie zorgt. Na een
bestelling gaat alle informatie onmiddellijk naar onze productieafdelingen.”
“Sinds een paar jaar gebruiken we ook de boekhoudsoftware Sage
BOB, die helemaal aansluit bij Sage 100. We hoeven geen aparte tool
meer te gebruiken om facturen en aankoopbewijzen van de business
software naar onze boekhouding over te zetten omdat er een standaard
integratietool in Sage 100 zit. We hebben er geen onderhoud aan, wat ook
weer tijd bespaart. Op die manier is Fromagerie Herve Société volledig
gedigitaliseerd. Papieren documenten zijn verleden tijd.”
De Fromagerie Herve Société maakt authentieke kazen uit de melk van 25
melkveehouderijen uit de streek. De typische Hervekaas is al eeuwen een
gekoesterd Belgisch product, nu ook verkrijgbaar in het buitenland. Herve
verkoopt kazen via een netwerk van gespecialiseerde groothandelaars,
die er op hun beurt voor zorgen dat ze terechtkomen in speciaalzaken,
supermarkten en restaurants.
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