Pieter Bas Buskens: ‘met AMCS
nieuwe technologieën sneller naar
de markt brengen’
De gezamenlijke technologische slagkracht vergroten. Dat is volgens Pieter Bas
Buskens de meerwaarde die PieterBas Automatisering kan bieden na de overname
door de AMCS Group. ‘Nieuwe technologieën komen daardoor sneller beschikbaar
voor bedrijven in de afvalindustrie. Bestaande en nieuwe klanten proﬁteren van
state-of-the-art ICT-oplossingen waardoor ze eﬃciënter kunnen werken en kosten
besparen’, noemt hij als een van de andere belangrijk voordelen van de aansluiting
van PieterBas bij de AMCS Group.

Eﬃciëntie verhogen en kosten besparen
Nieuwe technologieën sneller adapteren en ze in kortere tijd naar de markt
brengen. Dat is een van de voordelen nu PieterBas Automatisering onderdeel is
van de AMCS Group, zegt Pieter Bas Buskens die nu ook voor de AMCS Group
nieuwe technologieën vertaalt naar toepassingsmogelijkheden. ‘Er komen niet
alleen meer ontwikkelingen op de sector af, ze volgen elkaar ook in een rapper
tempo op’, ziet hij in de praktijk. ‘Bedrijven zijn van ons gewend dat we hier
proactief op inspelen. We staan al meer dan 30 jaar bekend als een innovatieve
koploper die ontwikkelingen omarmt en ze razendsnel vertaalt naar nieuwe ICToplossingen. Voorbeelden zijn het digitaliseren van alle logistieke afvalprocessen:
van plannen tot en met digitaal factureren, de EBA – de elektronische
begeleidingsbrief afval, onbemand wegen en het mobiel afhandelen van orders op
een tablet’, aldus Buskens.

Dezelfde cloudarchitectuur en -technologie
Terwijl PieterBas in het bekend snelle tempo deze nieuwe technologieën vertaalt
naar voor de klanten werkbare oplossingen, was er ondertussen een groot nieuw
project gestart. ‘We werkten tegelijkertijd aan hele nieuwe G4-software, ontwikkeld
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op basis van de laatste technologie: Microsoft AZure, de nieuwste ICT-omgeving
voor SAAS-oplossingen. Allemaal prachtige projecten, maar alles bij elkaar ook een
ﬂinke klus,’ wordt duidelijk. ‘Voor een bedrijf met de omvang van PieterBas wordt
dan de uitdaging steeds groter om die innovatieve koppositie te blijven behouden.
Mede dat was ook de reden om aansluiting te zoeken bij de internationale AMCS
Group, een van de snelst groeiende IT-bedrijven van Ierland en de grootste waste
IT-specialist ter wereld. De software van de AMCS Group is ontwikkeld op dezelfde
cloudarchitectuur en -technologie als die van PieterBas’. legt Pieter Bas Buskens
uit. ‘We zijn er daarom van overtuigd dat we met de ﬁnanciële slagkracht en de
grotere capaciteit van de AMCS Group een nog betere vertaalslag kunnen maken
tussen nieuwe ontwikkelingen en state of the art ICT-oplossingen.’

Verzekerd van professioneel ICT-systeem
En dat verwachten klanten ook van ons, benadrukt Pieter Bas Buskens. ‘Ze vragen
om nieuwe technologieën, zoals SAAS-oplossingen, webshops, API’s met portals,
IoT – Internet of Things, kunstmatige intelligentie, mobiele weegsystemen of de
nieuwste versie van route-optimalisatie. Met name daarin schuilt ook de kracht van
de aansluiting bij de AMCS Group. We gebruiken dezelfde technologie en
versterken daardoor onze gezamenlijke technologische slagkracht. We kunnen
daardoor de ontwikkelinspanningen – die ook mede door de inzet van klanten
mogelijk werden – verder uitbouwen. De bestaande applicaties die we nu bieden
gaan daarom zeker niet overboord, maar zijn het uitgangspunt voor meer en
betere technologieën. Met als belangrijk winstpunt dat we onze bestaande en ook
nieuwe klanten beter kunnen bedienen. Omdat zij proﬁteren van meer en nieuwe
mogelijkheden zijn ze verzekerd van een ICT-systeem dat bijdraagt aan een
professionele en concurrerende onderneming. Nu en in de toekomst.’

Ontmoet PieterBas en AMCS op de beurs
Ook kennismaken met de mogelijkheden die AMCS en PieterBas u bieden? Kom
dan naar Recycling 2019. Vakbeurs recycling vindt plaats van 19 tot en met 21
november in de Evenementenhal in Gorinchem van 13.00 tot 21.00 uur. Entree is
gratis. U bent van harte welkom op stand G105!
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Meer weten?
Wilt u meer weten over de standaard afvalsoftware van PieterBas en AMCS? Neem
dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 358 58 20, e-mail:
bpunselie@pieterbas.nl 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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