Ook Recycling Kombinatie kiest
voor AMCS-AFAS Hybride ERP

Recycling Kombinatie (Reko) gaat alle operationele processen digitaliseren en
automatiseren met AMCS-AFAS Hybride ERP. Het gaat zowel om de totale
afvallogistiek als de complete ﬁnanciële administratie, zegt Frank Dusée,
salesmanager Central Europe bij de AMCS Group. ‘Reko werkte al met PB4All van
PieterBas en de AFAS-software en stapt nu over op het all-in abonnement.
Daardoor kan het bedrijf gebruikmaken van alle negen standaard koppelingen
waar AMCS-AFAS Hybride ERP standaard in voorziet.’

Kostenbesparing omdat handling aanzienlijk
afneemt
Recycling Kombinatie is onder meer gespecialiseerd in het thermisch reinigen van
teerhoudend asfalt en teerhoudend bitumen dakleer. Met de keuze voor AMCSAFAS Hybride ERP maakt het bedrijf een verdere stap in het digitaliseren van de
logistieke afvalprocessen, zegt Dusée. ‘Daarvoor wordt onder meer de koppeling
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gemaakt met de weegbrug op de hoofdvestiging op Vondelingenplaat. Dat gaat
enorm veel handling schelen’, noemt hij als een van de belangrijkste voordelen.
‘Nu worden er wekelijks nog zo’n 1.000 papieren weegbonnen geprint. Die gaan
mee met de chauﬀeur naar kantoor waar de gewichten worden gecontroleerd en
ingevoerd in het systeem. Doordat de weegmeester voortaan alle vrachten digitaal
registreert, vervalt het meeste van dat administratieve handwerk. Dat scheelt niet
alleen veel werk en tijd, ook kan het mes in de papierberg. Per saldo scheelt dat
aanzienlijk in de kosten.’ Digitalisering biedt volgens Dusée nog een belangrijk
winstpunt. ‘Vrachten worden vooraf aangemeld met de EBA, de elektronische
begeleidingsbrief afval. De weegmeester kan daardoor alle EBA-vrachten digitaal
afwikkelen. Ook daardoor is er veel minder handling, bijvoorbeeld omdat het
gewicht niet meer handmatig aan de order hoeft te worden gekoppeld. Gemiddeld
scheelt dat drie minuten per vracht. Op 1.000 vrachten per week levert dat een
aanzienlijke tijdswinst op. Mede dat was ook reden om nu voor AMCS-AFAS Hybride
ERP te kiezen.’

AMCS-AFAS Hybride ERP: negen standaard
koppelingen
Met Recycling Kombinatie kiest opnieuw een bedrijf voor AMCS-AFAS Hybride ERP.
Eerder al tekende Van Dalen Huissen voor de geïntegreerde totaaloplossing. Met
AMCS-AFAS Hybride ERP digitaliseren en automatiseren Vlaamse en Nederlandse
afvalinzamelaars en -recyclers organisatiebreed al hun operationele processen:
van de complete afvallogistiek, inclusief route-optimalisatie, tot en met ﬁnancials,
CRM en HR. AMCS-AFAS Hybride ERP is een strategische samenwerking tussen de
kernpartners AFAS en AMCS dat PieterBas Automatisering heeft overgenomen. Er
zijn in totaal negen koppelingen waardoor de hybride ERP van AMCS en AFAS als
één ICT-systeem werkt. Zo is er een centrale debiteuren- en
verplichtingenadministratie. Chauﬀeurs die zichzelf in AFAS ziek melden zijn
automatisch in PieterBas geblokkeerd. Alle koppelingen zijn gecertiﬁceerd en
worden elke 24 uur getest.

Meer weten?
Wilt u meer weten over AMCS-AFAS Hybride ERP? Neem dan contact op met Bart
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Punselie: telefoon: (024) 358 58 20, e-mail: bart.punselie@amcsgroup.com Of volg
PieterBas op Twitter, LinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwe
ontwikkelingen.
PieterBas Automatisering is overgenomen door de AMCS Group, een van
de snelst groeiende IT-bedrijven van Ierland en de grootste waste ITspecialist ter wereld. ‘Bestaande klanten proﬁteren van een breder aanbod
van producten en diensten en van de investeringskracht, professionaliteit
en capaciteit van onze wereldwijde organisatie’, zei AMCS-topman Jimmy
Martin direct na de overname. ‘We hebben de ambitie om het beste en
meest innovatieve industriespeciﬁeke softwareplatform te leveren voor
organisaties in de afval- en grondstoﬀenketen. De jarenlange ervaring van
PieterBas Automatisering in Nederland en Vlaanderen, ook met
organisaties in het midden- en kleinbedrijf, helpt ons deze ambitie te
verwezenlijken.‘
Wilt u meer weten over de overname? Kijk dan op de website van de AMCS
Group of lees deze post: AMCS Group neemt PieterBas Automatisering
over.
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