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“Met SAP Business One voor Projectindustrie is ons 

financieel inzicht aanzienlijk verbeterd.  We hebben nu 

al 25% minder manuren nodig voor Inkoop.” 

 

Johan Coolen,  

Manager  

ATD Stramproy BV, Nederland 

Opgericht in 1992 als een service-, reparatie- en onderhoudsbedrijf heeft ATD haar bedrijf geleidelijk aan uitgebouwd 

door haar hoge kennisniveau en ouderwets vakmanschap aan te wenden bij het ontwerpen en ontwikkelen van klant 

specifieke interne overhead transportsystemen. Standaard componenten die zijn ontwikkeld en uitgebreid uitgepro-

beerd en getest (Demag Cranes & Components en Zasche) vormen de basis van klant specifieke transportoplossingen 

die zowel vernieuwend als betaalbaar zijn. ATD oplossingen zoals manipulatoren, bovenloopkranen en monorail sys-

temen zijn solide, eenvoudig en duurzaam, voor maximale efficiency en een snelle ROI.  

ATD’s belangrijkste redenen voor de keuze  

SAP Business One voor Projectindustrie: 

 Eén geïntegreerd systeem 

 Eliminatie van duplicatie van systemen en in-

spanningen 

 Project gebaseerde ERP-oplossing 

 Geoptimaliseerd voor productie op maat 

 Intuïtief, eenvoudig te leren en snel te imple-

menteren 

 Project gebaseerde materiaalplanning en in-

koop 

www.atdstramproy.nl 
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ATD besloot naar een nieuw ERP systeem te gaan zoeken, omdat zij onderdelen aan specifieke projecten wilde kop-

pelen. Met het oude systeem was men vele uren kwijt aan het uitsplitsen van verzamelfacturen. Automatisering was 

noodzakelijk om inzicht te hebben in de werkelijke kosten, de structuur en de voortgang van haar projecten. Omdat 

ATD een klein bedrijf is, werd gekozen voor geleidelijke introductie van SAP Business One voor Projectindustrie. ATD’s 

prioriteit lag bij financiën en vandaag de dag gaat het produceren van maandcijfers, kwartaalrapportages en overzich-

ten prima en veel efficiënter dan voorheen. Nu al heeft het gebruik van SAP Business One voor Projectindustrie voor 

de afdeling Inkoop een vermindering van 25% van het aantal manuren opgeleverd.  


