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1. Wie zijn wij? 
  
 
1.1 TexoData 
 
TexoData is een jong en dynamisch softwarebedrijf dat zich uitsluitend richt op het ontwikkelen en produceren van 
software specifiek voor de bedrijfskledingbranche in Europa. Het bedrijf is opgericht door Marten Borra die 7 jaar 
dealer is geweest in deze branche. Door de samenwerking met Promidata kunnen we onze krachten bundelen en 
zijn we in staat om fabrikanten en dealers te ontzorgen op het gebied van online marketing en orderadministratie. 
Doordat we met onze op maat gemaakte software fabrikanten in verbinding brengen met dealers en dealers in 
verbinding brengen met de eindklant nemen we veel werk uit handen. Dealers kunnen zo doen waar ze goed in zijn 
en hoeven zich niet dagelijks bezig te houden met technische zaken.    
 
1.2 Easy Business 
 
Met de slagzin ‘Easy Business’ en de daadwerkelijke uitvoering ervan wil TexoData een communicatieplatform 
tussen de leveranciers en distributeurs binnen de bedrijfskledingbranche realiseren. Deze slagzin is niet zomaar 
bedacht, maar zegt iets over onze doelstelling. We willen de business “Easy” maken zodat men meer tijd over houd 
en meer rendement haalt uit dezelfde klant. 
Het online bestellen, online opvragen van voorraadinformatie en zelfs het online bekijken van een orderstatus bij 
een leverancier gaat bijdragen aan een verdere verbetering van de efficiëntie. 
  
1.4 Contactgegevens TexoData 
 
TexoData 
Midden Engweg 27 
3882TS Putten 
Receptie: 085-3038612 
 
   
info@texodata.nl   
www.texodata.nl   

 
 

mailto:info@texodata.nl
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2. Algemene informatie ERP-systemen 
 
 
2.1 Wat is een ERP-systeem? 
 
ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Een ERP-systeem is een systeem met als doel de productiviteit van 
organisaties te maximaliseren, kosten te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen. ERP realiseert dit door 
de automatische afhandeling van logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder te brengen in 
één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem. Deze geïntegreerde automatiseringsoplossing is bekend als 
ERP. ERP-systemen zijn toepasbaar voor nagenoeg alle organisatievarianten, groot of klein en zowel producerend 
als dienstverlenend. 
Er bestaat een enorme diversiteit aan ERP-systemen en leveranciers. Veel daarvan zijn gericht op een bepaalde 
variant van een bedrijfsproces, een specifieke branche of bedrijven met een bepaalde omvang. Zo is TexoOffice 
gericht op de bedrijfskledingbranche. 
 
 
2.2 Welke voordelen biedt een ERP-systeem? 
 
De toepassing van ERP maakt uw organisatie effectiever, efficiënter, sneller en flexibeler. De beheersing van uw 
bedrijfsproces wordt beter, doorlooptijden van orders worden verkort, de klantgerichtheid neemt toe, de 
voorraadkosten worden lager en de servicegraad stijgt. 
 
Veel voordelen van ERP zijn het gevolg van de centrale database van het ERP-systeem. Hierdoor maakt u in diverse 
bedrijfsprocessen gebruik van dezelfde informatie, vermijdt u veel dubbel (invoer)werk en is de eenduidigheid van 
informatie gegarandeerd. De communicatie tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen wordt verbeterd, waardoor de 
beheersbaarheid van uw bedrijfsproces toeneemt. Omdat de onderlinge samenhang van bedrijfsprocessen beter 
waarneembaar wordt, zijn de 'zwakke plekken' eerder traceerbaar. Ook op de planning van processen heeft een 
ERP-systeem grote invloed. De verbanden die ontstaan tussen verkoop, ontvangen orders, calculatie, voorraad, 
inkoop, capaciteit en productie zorgen voor een minimale voorraad en een maximale zekerheid. Daarnaast maakt 
een ERP-systeem bedrijfsprocessen ook eenvoudiger. Procedures worden geformaliseerd, waardoor de 
eenduidigheid in de afhandeling van werkzaamheden gegarandeerd is. 
 
 
2.3 Hoe verbetert een ERP-systeem de klantgerichtheid? 
 
Een ERP-systeem vergroot de klantgerichtheid van uw organisatie en daardoor ook uw (commerciële) slagkracht en 
concurrentiepositie. Afspraken over levertijden kunt u concreter maken en gemakkelijker nakomen. 
Geformaliseerde procedures zorgen ervoor dat u sneller kunt beschikken over calculaties en offertes. Na ontvangst 
van de order kunt u opdrachten sneller uitvoeren, maakt uw organisatie minder fouten en is de verdere afhandeling 
beter beheersbaar. Het effect van verstoringen kunt u vooraf beter inschatten. En dat geldt ook voor het effect van 
spoedwerkzaamheden die het 'reguliere' proces onderbreken. Telkens is direct duidelijk wat de consequenties zijn 
van een spoedorder op andere, lopende orders. Daarnaast biedt een ERP-systeem u een beter inzicht in het 
bestelgedrag van klanten. 
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2.4 Wat zijn de nadelen van een ERP-systeem? 
 
U kunt het een nadeel vinden dat uw organisatie vanwege de bedrijfsbrede toepassing van het ERP-systeem 
afhankelijker wordt van dat ene systeem en de leverancier ervan. Wellicht beschouwt u dat als een nadeel, maar 
eigenlijk levert dit juist een voordeel op. Het betekent immers dat u met een ERP-systeem ook nog maar één 
verantwoordelijke en één aanspreekpunt heeft voor uw totale bedrijfsautomatisering. U heeft dus nooit meer last 
van onderlinge miscommunicatie of geschillen tussen softwareleveranciers.  
Een ander 'nadeel' kan zijn dat de installatie en ingebruikname (implementatie) van het ERP-systeem een grote 
impact heeft op uw organisatie. Met een goede voorbereiding en een professionele begeleiding hoeft u zich ook 
hierover niet al te veel zorgen te maken. Alle mogelijke risico’s of ongemakken worden door het ERP-systeem 
namelijk tot een minimum beperkt. 
 
 
2.5 Waarom is ERP ontstaan? 
 
Tot ver in de jaren negentig hadden bedrijven voor de meeste bedrijfsfuncties verschillende softwareoplossingen. 
Voorraadbeheer, planning, boekhouding en productiebesturing bijvoorbeeld, waren geautomatiseerd met eigen 
softwarepakketten. De mogelijkheid om onderling gegevens uit te wisselen was zeer beperkt, vaak zelfs volledig 
ontbrekend. Iedere deeloplossing werkte met een eigen database en onderlinge koppelingen ontbraken. Telkens 
weer werden gegevens die betrekking hadden op dezelfde order opnieuw ingevoerd. De communicatie over 
orders, klanten en de administratieve aspecten daaromheen verliep moeizaam. Ook ontbrak het overzicht op het 
gehele bedrijfsproces, waardoor planning, productie en administratieve afhandeling veelal ad hoc gebeurden. ERP-
systemen brachten hierin verandering door het gehele bedrijfsproces te automatiseren met één geïntegreerde, 
bedrijfsbrede automatiseringsoplossing en met één centrale database toegankelijk voor alle bedrijfsonderdelen 
(productieplanning, inkoop, voorraadbeheer, verkoop, administratie, enzovoort). Tot op de dag van vandaag vormt 
deze integratie nog steeds de basis van ieder ERP-systeem. 
 
 

3. Algemene informatie over TexoOffice 
 
 
3.1 Wat is TexoOffice? 
 
TexoOffice is een online web-based orderadministratiesysteem volledig en exclusief ontwikkeld voor de 
bedrijfskledingbranche en vanaf 2016 ook beschikbaar voor Windows tablet. 
 
TexoOffice wordt gebruikt door zowel distributeurs als leveranciers en zelfs door fabrikanten uit de branche. Het 
unieke orderplanningsysteem maakt het eenvoudig en overzichtelijk om controle te blijven houden over 
bijvoorbeeld offertes, orders, bestellingen, facturen, afspraken en betalingsherinneringen. Het centrale dashboard 
geeft met behulp van kleurtjes een duidelijk overzicht van de status van elke order. U ziet direct welke klant gebeld 
moet worden, welke producten vandaag besteld moeten worden, en welke klant gefactureerd moet worden. Het 
dashboard zorgt ervoor dat u niets meer kunt vergeten, en dat fouten tot het verleden behoren. Daarnaast verzorgt 
TexoOffice de gehele logistieke afhandeling met betrekking tot het bewerken van producten, zoals het bedrukken 
en borduren (dit is uniek ten opzichte van álle andere ERP-systemen). Het systeem onthoudt voor elke klant de 
druktechnieken die in het verleden voor bepaalde producten zijn uitgevoerd, inclusief het logomateriaal, waardoor 
vervolgorders nog sneller kunnen worden aangemaakt. Een slimme, ingebouwde query-functie maakt het mogelijk 
om snel elke denkbare lijst met gegevens uit TexoOffice te halen voor managementdoeleinden. De meertaligheid in 
TexoOffice zorgt ervoor dat buitenlandse klanten de offertes in hun taal kunnen lezen en dat leveranciers 
bestellingen in hun taal ontvangen. TexoOffice is het enige orderadministratiesysteem in Europa gespecialiseerd 
voor de bedrijfskledingmarkt. Vanwege deze unieke eigenschap is het genereren van professioneel verzorgde 
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offertes inclusief productafbeeldingen een kwestie van enkele seconden geworden. Het is ook het enige 
orderadministratiesysteem binnen de bedrijfskledingmarkt in Europa dat compleet met een financiële module 
(Twinfield) geleverd kan worden. Met de ingebouwde, krachtige mailingfunctionaliteit kan de klant elke doelgroep 
apart benaderen. TexoOffice communiceert via webservices en is daarom open om te kunnen koppelen aan 
bijvoorbeeld webshops of andere externe services. Met de interne formulierdesigner kan elk formulier (zoals een 
factuur of offerte) aangepast worden naar de desbetreffende huisstijl. Voorraadhoudende bedrijven, meestal 
leveranciers, kunnen gebruikmaken van de uitgebreide magazijnfunctionaliteiten met een ongelimiteerd aantal 
voorraadlocaties en het aanmaken en beheren van een onbeperkt aantal rekken en schappen. Fabrikanten kunnen 
gebruikmaken van onze productiefaciliteiten door samengestelde producten te produceren en/of de 
artikelconfigurator te implementeren voor het samenstellen van bijvoorbeeld kerstpakketten, balpennen, 
lipcareproducten, potten of snoepgoed. 
 
 
3.2 Overzicht belangrijkste functionaliteiten 
 
Naast de basisfunctionaliteiten die u van ieder ERP-systeem kunt verwachten – denk hierbij aan het maken van 
offertes, orders, bestellingen, pakbonnen, facturen en het kunnen bijhouden van al uw klantcontacten – biedt 
TexoOffice nog meer mogelijkheden die zijn samengevoegd in één uniek softwarepakket. 
 
3.2.1 TexoOffice is online en offline beschikbaar 
 
TexoOffice maakt standaard gebruik van “cloud storage”, dit houdt in dat de gegevens centraal worden opgeslagen 
op een online locatie. TexoData verzorgt uw back-ups en zorgt er door middel van extra servers voor dat 
TexoOffice altijd beschikbaar is. Door deze beveiligde online opslaglocatie zijn uw gegevens bereikbaar vanaf 
iedere locatie. Uw medewerkers kunnen hierdoor ook van buitenaf inloggen in TexoOffice. 
 
TexoOffice kunt u ook laten draaien vanaf uw eigen server, alleen moet deze wel voldoen aan de minimale eisen. U 
kunt uw eigen back-ups, beveiliging en toegang tot uw netwerk zelf beheren zodat uw medewerkers ook van 
buitenaf kunnen inloggen in TexoOffice. 
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3.2.2 Uitvoerig dashboard  
 

 
 
Het uitvoerig dashboard geeft u in één oogopslag veel informatie, bijvoorbeeld over de lopende orders met 
afleverdatum “deze week”. Tevens ziet u direct hoeveel offertes en orders er gedurende de laatste 7 dagen 
ingevoerd zijn. Daarnaast is er ruimte voor uw eigen bedrijfsnieuws en worden de nieuwe ontwikkelingen van 
TexoData weergegeven. Verder heeft iedere gebruiker zijn eigen takenlijst om te kunnen zien wat er nog 
uitgevoerd dient te worden. Op deze manier kunt u er bijna zeker van zijn dat acties niet meer vergeten worden! 
 
 
3.2.3 Digitale/visuele orderplanning 
 

 
 
Door middel van de digitale orderplanning is uw complete orderproces nu visueel te volgen. Alle orders in 
combinatie met de bijbehorende taken staan in één handig overzicht. Denk hierbij aan taken als “Verwacht 
drukproef” of “Goedkeuring klant”. Door middel van kleurcombinaties ziet u snel bij welke order de verwachte 
planning niet gehaald gaat worden. Ook ziet u de status van de betreffende orders en kunt u hierop uw planning 
bijsturen. 
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3.2.4 Offerte- en orderbeheer 
 

 
 
Door middel van dit overzicht kunt u eenvoudig uw lopende offertes beheren, snel informatie filteren of optellen, 
zoals: verwachte orderwaarde, marge of de totale omzet. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor het orderoverzicht. 
Overzichtsschermen kunnen voor iedere gebruiker worden aangepast zodat alleen de relevante en gewenste 
informatie zichtbaar is.  
 
3.2.5 Productieplanning 
 

 
 
De productieplanning kunt u geheel naar eigen inzicht samenstellen. In deze planning treft u een dertigtal 
standaardkolommen aan, samen met de optie om vijftig eigen, gedefinieerde kolommen toe te voegen. U kunt dit 
overzicht dus geheel naar eigen inzicht samenstellen. De door uzelf te definiëren kolommen zorgen ervoor dat dit 
overzicht volledig aangepast kan worden aan uw eigen bedrijfsprocessen, zodat u op artikelregel-niveau de 
gewenste acties kunt registreren en opvolgen. 
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3.2.6 Digitale E-mailarchivering 
 

 
 
Vanuit uw eigen Outlook e-mailprogramma kunt u direct e-mails en bestanden koppelen in TexoOffice. U kunt de 
e-mails als bijlage koppelen aan een klant, leverancier, artikel, offerte of order. Zo heeft u al uw informatie 
gekoppeld en beschikbaar op één centrale locatie.  
 
 
3.2.7 Agendabeheer 
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Omdat het mogelijk is taken en/of acties gerelateerd aan een klant, offerte of order te koppelen aan een 
medewerker, heeft iedere medewerker – naast een actielijst op het dashboard – ook de mogelijkheid om een 
volledige agenda te bekijken. Hierin worden alle taken/acties weergegeven. Mocht een medewerker bijvoorbeeld 
ziek of op vakantie zijn, dan kan iedereen in zijn of haar agenda kijken en eventuele taken overnemen. 
 
 
3.2.8 Artikelconfigurator 
 
Met de artikelconfigurator bent u in staat om vooraf gedefinieerde keuzes op te geven bij het selecteren van een 
artikel. We geven een voorbeeld: stel, u wilt een werkbroek aanbieden op een offerte. U kiest dan voor het 
hoofdproduct “Werkbroeken”. Daarna krijgt u de keuze uit verschillende opties, zoals kleur en verschillende maten. 
 
 
3.2.9 Kleur- en maatmatrix 
 
Sommige artikelen bestaan in verschillende uitvoeringen, zoals textiel, dat zowel verschillende maten als kleuren 
heeft. Om dit goed weer te geven in TexoOffice wordt er gebruik gemaakt van een “matrix”. Dit is eigenlijk niets 
anders dan een tabel waarin de verschillende opties worden weergegeven. Achter iedere combinatie kan nu een 
eigen prijs worden genoteerd, inclusief staffelprijzen. Als er wordt besloten om het product op een offerte of order 
te plaatsen dan wordt er gevraagd welke kleur- en maatcombinatie het betreft, waarna de prijs wordt opgehaald en 
op de offerte of order wordt geplaatst. 
 
 
3.2.10 Uitgebreide filtermogelijkheden om uw eigen statistieken te genereren 
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Door middel van zelf in te stellen filters kunt u specifieke statistieken opvragen uit het systeem. In bovenstaand 
voorbeeld ziet u het orderoverzicht en het scherm om de filter in te stellen. Momenteel is er een filter ingesteld die 
bij toepassing alleen orders laat zien met een verkoopbedrag boven de vijftigduizend euro, een datum in de 
periode van 1 januari 2012 tot 31 januari 2012 en waarbij de verkoper Pietje of Jantje heet. Daarna is het mogelijk 
om in het getoonde overzicht bijvoorbeeld een totaalbedrag te laten zien. 
 

 
 
In bovenstaand voorbeeld ziet u dat een eenvoudige filter het aantal orders toont dat u heeft uitgeleverd maar nog 
niet gefactureerd. Het is zelfs mogelijk het totaal te tonen van het openstaande nog te factureren bedrag. 
 
Verder bieden wij ook de mogelijkheid om op maat gemaakte rapportages te maken.  
 
 
3.2.11 Offertes inclusief afbeeldingen versturen vanuit de TexoContent database 
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Het is mogelijk afbeeldingen op uw offertes en orders te tonen. Deze afbeeldingen kunnen vanuit TexoContent 
komen, maar ook uw eigen afbeeldingen kunnen worden toegevoegd aan het artikel. Voor verdere toelichting over 
de af te drukken en te e-mailen formulieren zie het onderdeel: “Uitgebreide standaardformulieren”. 
 
3.2.12 Geïntegreerde online voorraadkoppeling met toonaangevende leveranciers  
 
U kunt direct in TexoOffice overschakelen van uw eigen database naar de database van TexoContent. Producten 
zijn hierdoor snel vindbaar. Zodra u een interessant product gevonden heeft, kunt u direct zien hoeveel exemplaren 
de betreffende leverancier op voorraad heeft. Let op: dit geldt alleen voor leveranciers die hun voorraadinformatie 
beschikbaar stellen.  
 
 
3.2.13 Geïntegreerd mailingsysteem (tevens te gebruiken voor het opvolgen van acties) 
 
Hiermee heeft u de mogelijkheid om geautomatiseerd e-mails te versturen naar uw klanten. Als er bijvoorbeeld 
binnen acht werkdagen geen artwork is ontvangen, kan TexoOffice automatisch een e-mail sturen naar de 
betreffende klant om hem op de hoogte te stellen van een verlopen actie. 
 
 
3.2.14 CTI-telefoonintegratie 
 

 
 
Beschikt u over een TAPI/CTI-telefooncentrale? Dan is het mogelijk om TexoOffice direct hierop aan te sluiten. Het 
voordeel is dat u direct vanuit TexoOffice de klant kunt bellen. Indien de klant u belt, beschikt u eveneens direct 
over alle informatie over deze klant, zoals de lopende offertes/orders, de openstaande facturen, etc. 
 
 
3.2.15 Integratie met het boekhoudpakket Twinfield, inclusief voor- en nacalculatie 
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De volledig geïntegreerde Twinfield module zorgt voor een koppeling tussen TexoOffice en het 
boekhoudprogramma Twinfield. Met meer dan 40.000 abonnees en ruim 65.000 administraties in 23 landen is 
Twinfield de grootste webdienst voor online boekhouden in Europa. Met deze module is het mogelijk om facturen 
– aangemaakt in TexoOffice – in te boeken in Twinfield. Vanwege de nauwe samenwerking met Twinfield is het zelfs 
mogelijk om ingevoerde betalingen terug te koppelen naar TexoOffice. Zodoende kan TexoOffice een overzicht 
maken van de voor- en nacalculatie van alle orders en zelfs specifiek per order zien welke inkoopfacturen er zijn 
binnengekomen. Verdere informatie over Twinfield vindt u in de bijgesloten flyer of op www.twinfield.nl. 
 
 
3.2.16 Geïntegreerde webshop  
 
TexoOffice is in staat om informatie via webservices uit te wisselen. Zo bestaat de mogelijkheid dat u een interface 
tussen uw eigen webshop en TexoOffice programmeert. Verder kunt u de producten vanuit TexoOffice beheren en 
deze producten daarna in uw webshop gebruiken. Daar kunnen uw klanten naar uw producten zoeken, een 
bestelling plaatsen of een offerte aanvragen. Aangezien de producten ook kunnen worden geconfigureerd (met 
bepaalde bewerkingen, enz.), kunnen uw klanten direct de totaalprijs aflezen. De offerte of de bestelling kan naar 
TexoOffice worden gestuurd met behulp van de webservices. Hier kan de offerte/order verder worden afgehandeld. 
 
 
3.2.17 Meertalig 
 
Zowel TexoOffice als de formulieren zijn meertalig. Heeft uw bedrijf vestigingen in het buitenland? Geen probleem! 
TexoOffice werkt met dezelfde database, maar de gebruikersinterface kan volledig worden aangepast aan de taal 
van de gebruiker. Heeft u daarnaast een klant die een andere taal spreekt? Ook dat is geen probleem; formulieren 
worden in de taal van de klant afgedrukt. 
 
 

http://www.twinfield.nl/
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3.2.18 Barcodes en QR-codes 
 
Op al onze formulieren is het mogelijk om barcodes en QR-codes te printen om bijvoorbeeld snel samen te kunnen 
werken met uw eigen magazijnsoftware.  
Een voorbeeld van een QR-code is:  

 
 
 
 

 
 
3.2.19 Koppeling met TexoContent 
 
TexoOffice is het enige orderadministratiesysteem in Europa met toonaangevende bedrijfskledingleveranciers erin. 
Doordat er een koppeling is met TexoContent – de database waar al deze producten in staan – is het mogelijk deze 
direct te doorzoeken en de productinformatie te gebruiken om uw eigen offertes en orders op te stellen. 
 
 
3.2.20 Event-systeem (interne mail: klant overschrijdt kredietlimiet) 
 
Een database-event-driven-systeem. Wat houdt dit in? Er vindt een bepaalde gebeurtenis plaats in de database, 
bijvoorbeeld het kredietlimiet van de klant wordt overschreden omdat er te veel orders zijn ingevoerd. Dit systeem 
kan dat dan detecteren en er een actie op uitvoeren, zoals een e-mail sturen naar een manager, of desgewenst 
voorkomen dat er nog meer orders worden aangemaakt. Omdat dit systeem direct toegrijpt op de database, zijn er 
veel mogelijke gebeurtenissen te bedenken waarbij het systeem een actie zou kunnen uitvoeren. Informeer naar de 
mogelijkheden. 
 
 
3.2.21 Geïntegreerde koppeling met VLOG 
 
VLOG, een uitgebreide verzendmodule, maakt het mogelijk om direct track and trace-nummers op uw pakbonnen 
te plaatsen. Deze worden dan automatisch geregistreerd bij het betreffende transportbedrijf. VLOG biedt tevens de 
mogelijkheid om verzendlijsten te printen, zodat u in één overzicht kunt zien welke pakketten verstuurd worden. 
 
 
3.2.22 Uitgebreide voorraadmodule  
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Ook is het mogelijk om door middel van onze voorraadmodule uw gehele voorraad bij te houden. De module 
houdt rekening met meerdere voorraadlocaties. Zelfs het specifieke rek en de stelling kunnen worden opgegeven. 
Zo kunt u snel kijken waar een product zich bevindt en hoeveel u er nog van op voorraad heeft. Tevens kunt u per 
product bepalen of het een voorraad product betreft. 
 
 
3.2.23 Briefschrijven 
 
Door middel van Word®-templates kunt u heel gemakkelijk een brief opstellen om naar uw klanten te sturen. 
Doordat u vanuit TexoOffice een ontvangende klant selecteert worden meteen de betreffende adresgegevens op 
de brief gezet en wordt deze brief automatisch gekoppeld als bestand aan de desbetreffende klant.  
 
 
3.2.24 Uitvoerige zoekmogelijkheden 
 
Naast de standaard zoekmogelijkheden, die u gewend bent, heeft TexoOffice ook uitgebreide zoekmogelijkheden 
afhankelijk van de context. Zoekt u bijvoorbeeld in het offerteoverzicht dan kunt u ook zoeken op leveranciers- of 
artikelgegevens die voorkomen in de offertes.  



 
 

 
Pagina 15 van 20 

 

3.2.25 Bestanden en afbeeldingen koppelen 
 

 
 
Koppel alle mogelijke bestanden aan uw klant, leverancier, artikel, offerte of order. Zodoende bewaart u al uw 
bestanden – zoals een logo of een ondertekende offerte – centraal in TexoOffice.  
 
3.2.26 Uitgebreide standaardformulieren 
 
Formulieren zijn uw visitekaartje naar uw klanten. Uw klant krijgt de documenten te zien; ze dienen dus te allen tijde 
uw professionaliteit en uw eigen huisstijl te reflecteren. Op die manier kunt u zich onderscheiden van uw 
concurrenten. Een slordige of foutieve offerte wekt weinig tot geen vertrouwen, en een klant zal onbewust of zelfs 
bewust niet een tweede keer voor u kiezen, terwijl mooie, overzichtelijke en correcte formulieren klanten juist aan u 
kunnen binden. 
 
Binnen TexoOffice zijn er verschillende formuliertypen, onder andere: 
- Offerte 
- Orderbevestiging 
- Bestelling 
- Pakbon 
- Factuur 
- Herinnering/aanmaning 
 
Deze formulieren worden natuurlijk gratis voorzien van uw eigen logo, adres en teksten. 
Vindt u de standaardformulieren niet naar wens? Persoonlijke formulieren met een compleet andere lay-out zijn 
ook mogelijk, maar kunnen altijd in overleg met u gemaakt worden.  
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Ons ERP-pakket heeft een uitgebreide formulierdesigner, waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om uw formulieren 
te ontwerpen. 
 
 
3.2.27 Technisch 
 
TexoOffice maakt gebruik van een MS-SQL-database en is volledig geprogrammeerd  
in .Net 4.0. 
 
 
3.2.28 Systeemeisen 
 
Wij adviseren TexoOffice te gebruiken op een pc met een Intel Pentium Core Duo Processor (of vergelijkbaar) en 
minimaal 2 GB werkgeheugen. TexoOffice draait vanaf Microsoft Windows XP en hoger. Oudere versies worden niet 
door TexoData gesupport. Tevens is het van belang dat ieder werkstation beschikt over alle recente Microsoft-
updates. Via het startmenu van Windows en de button "Windows Updates" kunt u de nieuwste Microsoft-updates 
downloaden en/of controleren of alle recente updates op uw werkstation geïnstalleerd zijn. 
 
 
3.2.29 Internetsnelheid (bij online gebruik TexoOffice) 
 
TexoOffice is geïnstalleerd in het datacenter van TexoData. Het datacenter van TexoData voldoet aan de hoogste 
eisen en is voorzien van de modernste hardware. Het is daarom van belang dat u beschikt over een goed werkende, 
stabiele en snelle internetverbinding met een minimale downloadsnelheid van 500 Kbyte/sec. Via de volgende link 
kunt u de snelheid van uw internetverbinding controleren: http://www.speedtest.nl/TestSuite/TestController.asp.  
 
 

http://www.speedtest.nl/TestSuite/TestController.asp
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3.2.30 Kosten 
 
De maandelijkse kosten voor het gebruik van TexoOffice variëren. TexoOffice is beschikbaar vanaf € 97.- euro per 
maand. 
 
 
3.2 Basis/standaardimplementatietraject TexoOffice 
 
Het TexoData team en haar consultancymedewerkers ondersteunen u en geven indien nodig persoonlijk advies 
over de aanpak en implementatie van de nieuwe software. Tijdens de presentatie die al heeft plaatsgevonden of in 
de nabije toekomst zal plaatsvinden, wordt dit uitvoerig toegelicht door de consultant. 
 
Onderstaand volgt een beknopte uitleg van een basis/standaard implementatietraject en de daarbij behorende 
uitgangspunten. Afhankelijk van verschillende factoren, zoals o.a. het aantal medewerkers, de beschikbare tijd of uw 
bedrijfsprocessen kan besloten worden af te wijken van dit traject. De consultant zal u hierover adviseren.  
 
Voor een standaardimplementatie geldt dat toekomstige gebruikers een training volgen op onze trainingslocatie in 
Eindhoven. De training bestaat uit twee opeenvolgende sessies met een tussenperiode van ongeveer vier weken. 
De eerste trainingssessie behelst het "meekijken, meeluisteren en meedenken". Na deze eerste sessie ontvangt 
iedere deelnemer een testlogin en huiswerk, want alleen door een goede zelfstudie wordt de software voor 
iedereen snel begrijpelijk. Ongeveer vier weken later worden tijdens de tweede sessie concrete opdrachten 
uitgevoerd, zoals het aanmaken van nieuwe klanten, orders en facturen.  
 
Om de invoering van TexoOffice vlekkeloos te laten verlopen is het van belang dat er tijdens het volledige 
implementatietraject binnen uw bedrijf één projectverantwoordelijk persoon wordt aangewezen. Deze persoon 
moet voldoende tijd beschikbaar hebben om het traject intern te begeleiden en fungeert als aanspreekpunt voor 
TexoData. De gehele communicatie geschiedt via een door TexoData beschikbaar gestelde projecttool, zodat alles 
op één plek beheerd kan worden. Dit systeem wijst u op zaken die uitgevoerd moeten worden. Zo heeft u 
bovendien op ieder gewenst moment inzicht in de status van uw project. 
 
Voorbeelden van taken van de projectverantwoordelijke persoon: 

 Het aanleveren van de importgegevens in een door ons aangeleverd formaat (debiteuren, crediteuren en 
artikelen). 

 Het aanleveren van de gewenste instellingen voor het opmaken van de standaardformulieren, zoals uw 
bedrijfslogo, bedrijfsgegevens, het wel of niet willen weergeven van de subtotalen of het eindtotaal op de 
offerte. Onze standaardformulieren vormen hierbij het uitgangspunt.* 

 Er voor zorgen dat de medewerkers de door ons beschikbaar gestelde leerstof en voldoende aangeleverde 
praktijkvoorbeelden gedurende de testperiode zorgvuldig uitvoeren. 

 Het installeren van TexoOffice op de clients via de door ons beschikbaar gestelde downloadlink. 
 

*Indien u er tijdens het testen van de formulieren achter komt dat de opgegeven instellingen incorrect waren, 
kunnen deze nog altijd gewijzigd worden. Indien u uw eigen huisstijl wilt handhaven en persoonlijke 
formulieren wenst te laten ontwikkelen, behoort dit ook tot de mogelijkheden. In dat geval verzoeken wij u ons 
uw huisstijl te sturen waarna wij een passende offerte kunnen opstellen. De kosten voor formulieraanpassingen 
bedragen 93,50 euro per uur, waarbij u er rekening mee dient te houden dat het aanpassen van elk formulier 
minimaal twee uur in beslag neemt. 

 
 
Na de tweede training kunt u gelijk aan de slag. Een meertalige helpdesk ondersteunt u in deze eerste, moeilijke 
fase na de software-implementatie. 
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3.3 Implementatietraject TexoOffice met maatwerk en/of grotere organisaties 
 
Het TexoData team en haar consultancymedewerkers ondersteunen u en geven indien nodig persoonlijk advies 
over de aanpak en implementatie (rekening houdend met maatwerk) van de nieuwe software. Tijdens de 
presentatie die al heeft plaatsgevonden of in de nabije toekomst zal plaatsvinden, wordt dit uitvoerig toegelicht 
door de consultant en zal er een afspraak gemaakt worden om het maatwerk te analyseren. 
 
Tijdens de analysedag kan de desbetreffende medewerker zich een beeld vormen van uw bedrijfsprocessen en 
bespreekt hij of zij samen met u het noodzakelijke maatwerk. Vervolgens zal de desbetreffende medewerker het 
besproken maatwerk op papier uitwerken. U ontvangt dan ter goedkeuring een concept waarin het maatwerk door 
middel van één of meerdere screenshots en een toelichting beschreven wordt. Tevens ontvangt u de hierbij 
behorende offerte. 
 
Om de invoering van TexoOffice vlekkeloos te laten verlopen is het van belang dat er tijdens het volledige 
implementatietraject binnen uw bedrijf één projectverantwoordelijk persoon wordt aangewezen. (Indien u binnen 
uw organisatie geen verantwoordelijk persoon beschikbaar heeft, kunt u bij TexoData een implementatieconsultant 
inhuren.) Deze persoon moet voldoende tijd beschikbaar hebben om het traject intern te begeleiden en fungeert 
als aanspreekpunt voor TexoData. De gehele communicatie geschiedt via een door TexoData beschikbaar gestelde 
projecttool, zodat alles op één plek beheerd kan worden. Dit systeem wijst u op zaken die uitgevoerd moeten 
worden. Zo heeft u bovendien op ieder gewenst moment inzicht in de status van uw project. 
 
Voorbeelden van taken van de projectverantwoordelijke persoon: 

 Het aanleveren van de importgegevens in een door ons aangeleverd formaat (debiteuren, crediteuren en 
artikelen). 

 Het aanleveren van de gewenste instellingen voor het opmaken van de standaardformulieren, zoals uw 
bedrijfslogo, bedrijfsgegevens, het wel of niet willen weergeven van de subtotalen of het eindtotaal op de 
offerte. Onze standaardformulieren vormen hierbij het uitgangspunt*. 

 Er voor zorgen dat de medewerkers de door ons beschikbaar gestelde leerstof en voldoende aangeleverde 
praktijkvoorbeelden gedurende de testperiode zorgvuldig uitvoeren. 

 Het installeren van TexoOffice op de clients via de door ons beschikbaar gestelde downloadlink. 
 Het wijzigen van de eventuele bedrijfsprocessen. 
 Het mede testen van het maatwerk. 
 Indien noodzakelijk het configureren van artikelen. 
 Het testen van eventuele koppelingen met andere softwaresystemen.  

 
*Indien u er tijdens het testen van de formulieren achter komt dat de opgegeven instellingen incorrect waren, 
kunnen deze nog altijd gewijzigd worden. Indien u uw eigen huisstijl wilt handhaven en persoonlijke 
formulieren wenst te laten ontwikkelen, behoort dit ook tot de mogelijkheden. In dat geval verzoeken wij u ons 
uw huisstijl te sturen waarna wij een passende offerte kunnen opstellen. De kosten voor formulieraanpassingen 
bedragen 93,50 euro per uur, waarbij u er rekening mee dient te houden dat het aanpassen van elk formulier 
minimaal twee uur in beslag neemt. 

 
Voor dit soort implementatietrajecten geldt dat toekomstige gebruikers diverse trainingssessies op locatie volgen, 
rekening houdend met een tussenperiode van ongeveer vier weken. Het aantal trainingssessies is afhankelijk van 
onder andere het aantal medewerkers, de beschikbare tijd en uw bedrijfsprocessen.  
De eerste trainingssessies staan in het kader van "meekijken, meeluisteren en meedenken". Na de eerste sessie 
ontvangt iedere deelnemer een test-login en huiswerk, want alleen door een goede zelfstudie wordt de software 
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voor iedereen snel begrijpelijk. Voor de vervolgsessies wordt gezamenlijk met u een planning gemaakt over de 
inhoud van de training. 
 
Na de laatste training kunt u gelijk aan de slag. Een meertalige helpdesk ondersteunt u in deze eerste, moeilijke 
fase na de software-implementatie. 
 
 

4. Waarom zou ik kiezen voor TexoData en TexoOffice? 
 
Uiteraard heeft iedereen te maken met concurrentie en wij dus ook. Om ons onderscheidend vermogen weer te 
geven treft u onderstaand een aantal aspecten aan die zowel TexoData als TexoOffice onderscheiden van 
concurrenten. 
 
Onderscheidend vermogen TexoData 

 Microsoftpartner 
 Eigen ontwikkelteam 
 Uitsluitend gericht op de bedrijfskledingbranche 
 Meer dan 13 jaar ervaring in de branche 
 De enige leverancier met een live koppeling tussen distributeur en leverancier 
 Jong en dynamisch team met jarenlange ervaring in de promotionele branche 

 
Onderscheidend vermogen TexoOffice 

 Online en offline beschikbaar 
 Data Exchange-connector met toonaangevende leveranciers 
 Alles gestuurd vanuit één centrale database 
 Beschikbaar op een Windows tablet 
 Back-ups en updates worden automatisch uitgevoerd 
 Live connector met het distributeurnetwerk* 
 Artikelconfigurator 
 Digitale/visuele orderplanning, zoals o.a. “Verwachte artwork”, “Goedkeuring digitale proef” 
 Offertes versturen, incl. afbeeldingen vanuit de TexoContent database 
 Volledig geïntegreerd met het boekhoudpakket Twinfield, inclusief voor- en nacalculatie 

 
*Uitsluitend voor leveranciers 
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5. Waarom zou ik wijzigingen binnen mijn bedrijf doorvoeren? 
 
Aan de hand van onderstaande anekdote blijkt dat waar het ook over gaat, u af en toe afscheid moet nemen van 
uw dagelijkse business om goed na te denken over de toekomst.  
 
Stel uzelf de vraag: 

 Bereik ik mijn doel met wat ik doe? 
 Kan het ook op een andere – betere – manier? 

  
Er loopt een man door het bos. Hij ziet een groepje van drie houthakkers die naar hun vijf gekapte bomen kijken. De 
man vraagt hun hoe lang het kappen van de bomen geduurd heeft. “Een ochtend”, krijgt hij als antwoord. De man 
loopt verder het bos in. Hij komt een tweede groepje van drie houthakkers tegen, die één gekapte boom voor zich 
hebben liggen. “Jullie zijn zeker pas begonnen?” vraagt hij. “Nee”, krijgt hij als antwoord, “we werken ook al de hele 
ochtend, net als de andere groep, alleen is de ketting van onze kettingzaag bot.” “Waarom laat u deze dan niet 
slijpen?” vraagt de man. “We hebben daarvoor geen tijd, we moeten werken”, is het antwoord. 
 
Deze houding zorgt er ook in veel bedrijven voor dat het optimaliseren van processen en werkwijzen lange tijd 
vooruitgeschoven wordt. In feite stijgen de kosten, omdat steeds meer medewerkers in dienst genomen moeten 
worden. Of de stressfactor in de betreffende bedrijven wordt zo hoog, dat het werk niet meer naar behoren gedaan 
kan worden. 
 
Er bestaat slechts één oplossing: koop een nieuwe ketting voor uw kettingzaag! Met andere woorden, denkt u eens 
goed na of uw huidige software voldoet aan de hedendaagse eisen en of u zo effectief mogelijk door uw software 
ondersteund wordt. “Geen tijd” mag niet meer een reden zijn om geen nieuwe software door te voeren. 


