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Een goede software-oplossing
op maat bespaart u tijd, geld
en kopzorgen.
De troeven van Quality Software

Quality Software, een ervaren partner voor KMO’s
Quality Software ontwikkelt toepassingen die de dagdagelijkse werking
van uw bedrijf vereenvoudigen en efficiënter maken. Op maat van uw
bedrijf. Als KMO kennen we als geen ander de behoeften van KMO’s. We
weten hoe belangrijk goede software-oplossingen zijn om uw bedrijf te
laten groeien. En dat u moet kunnen rekenen op een betrouwbare partner
die met u meedenkt en waarop u steeds kunt terugvallen. Bij ons kunt u
rekenen op een persoonlijke aanpak op maat van een KMO-budget.
Voorbeelden van software-oplossingen
Goede software biedt heel wat voordelen voor uw KMO. U werkt
efficiënter, bespaart tijd & geld én u verbetert uw service. Hieronder ziet u
enkele voorbeelden waarvoor wij software-oplossingen kunnen maken:
•
•
•
•
•
•
•
•

klantenbeheer
productieplanning
voorraadbeheer
offerteberekening
kostprijscalculatie
logistiek
koppeling tussen programma’s
algemene administratie

Voordelen van software op maat
Maatwerksoftware ontwikkelen we op basis van uw specifieke behoeften.
Een grondige kennis van uw bedrijfswerking is hierbij essentieel. We
analyseren eerst wat uw bedrijf nodig heeft en ontwikkelen daarop onze
oplossingen. Hierdoor betaalt u enkel voor die functionaliteiten die u
werkelijk gebruikt. Bovendien is onze software op maat gemakkelijk en
flexibel uit te breiden of aan te passen. Is software op maat duurder ?
Bij Quality Software niet. Wij zijn juist gespecialiseerd in het ontwikkelen van
maatsoftware die gebaseerd is op solide en gekende technologieën. Het
eindresultaat is een zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding.

•
•
•
•
•

We nemen de tijd om uw behoeften uitgebreid te analyseren.
We ontwikkelen alle toepassingen in eigen huis.
We gebruiken hierbij beproefde technologieën van gerenommeerde
partners.
Onze oplossingen zijn gebruiksvriendelijk en garanderen een hoge
kwaliteit en continuïteit.
Onze software-oplossingen zijn betaalbaar voor KMO’s en verdienen
zichzelf snel terug.

Een greep uit onze realisaties
Beheer van verzekeringspolissen & schadegevallen
Voor een verzekeringsmakelaar ontwikkelde Quality Software een
programma om klanten, verzekeraars, polissen, vervaldagen en
schadegevallen op te volgen.
Administratieve efficiëncy
Voor een glasconstructiebedrijf maakte Quality Software een programma
dat de administratieve voorbereiding, planning, productie en plaatsing
samenbrengt en koppelt aan SAP.
Werkplanning & voorraadbeheer
Voor een fietsenfabrikant ontwikkelde Quality Software een programma
dat de bedrijfswerking vereenvoudigt: klantenbeheer, leveranciersbeheer,
voorraadplanning, werkplanning en verkoop.
Offertes automatiseren
Voor een constructiebedrijf ontwikkelde Quality Software een offertegenerator. Offertes worden automatisch opgemaakt met gegevens uit de
database. Na goedkeuring wordt er automatisch een orderbevestiging
verstuurd en een dossier geopend.
Dit is maar een selectie uit de vele projecten die we de afgelopen jaren
uitgevoerd hebben. Wij geven u graag meer uitleg over onze andere
realisaties.

Hebben wij uw interesse gewekt?
Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.

