C O MPA N Y P R O F IL E

Over Cadran
Cadran Consultancy is Oracle Gold Partner en reseller.
Sinds 1998 leveren en implementeren wij Oracle JD Edwards
ERP-software en sinds 2017 ook Oracle NetSuite. Onze
specialisatie in groothandel, maakindustrie, voedings
middelenbranche en commodity trading zorgt ervoor dat wij u
in deze branches met diepgaande kennis kunnen
ondersteunen.
Om onze klanten te helpen bij het operationeel houden van
hun ERP-systeem, zodat vitale bedrijfsprocessen blijven
draaien, biedt Cadran een 24 x 7 supportafdeling.
Cadran heeft ruim 50 medewerkers in dienst en als
medeoprichter van Redfaire International staan er zelfs
750 consultants klaar om u (internationaal) te bedienen.
Begin 2018 is onze BI & Analytics Business Unit
Cadran Analytics opgericht. Als Tableau partner helpt
Cadran Analytics u optimaal te profiteren van uw ERP- en
overige data om snel waardevolle inzichten te verkrijgen.
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Wat bieden wij u?
Selectietraject

Implementatie

Uw ERP-systeem is uw ‘backbone’; een passend en
goed geïmplementeerd systeem geeft u onmiskenbaar
concurrentievoordeel.

Onze implementatiemethodologie bestaat uit 4 fasen:
‘Plan’, ‘Build’ ‘Test’ en ‘Run’. Na de ‘Plan’ fase die een
aantal weken duurt, weet u heel precies waar u aan
toe bent voor de rest van het traject. In termen van
kosten en tijd!

Een ERP-systeem selecteren is echter lastig en kost
veel tijd. U maakt een belangrijke keuze voor de
komende 7 - 10 jaar! Al tijdens het selectietraject
ontdekt u dat onze salesmanagers u terzijde staan als
echte adviseurs met veel kennis over uw branche.
Zij geven u een eerlijk advies over de mogelijkheden
maar ook de onmogelijkheden van onze software voor
uw specifieke processen. U kunt met onze klanten
praten en we schetsen een realistisch en duidelijk
beeld van het implementatietraject, de kennis die u
kunt inhuren, het eventueel hosten van de software,
het opleiden van uw gebruikers, up- en downscalen,
etc. Alles is duidelijk voordat u begint om
verrassingen te voorkomen.

Onze klanten

Tijdens het implementatietraject (Build) kunt u rekenen
op diepgaande kennis van onze consultants over de
specifieke processen van uw organisatie. Zij hebben
al vele bedrijven uit uw branche van binnen gezien en
zijn in staat hun ervaring optimaal voor u in te zetten.

Managed Services & Support
Na go live (Run) besluiten veel klanten om het dagelijks
beheer uit handen te geven. Onze consultants staan
24 x 7 voor u klaar om u probleemloos te laten werken.

