Van Dalen Huissen tekent voor
AMCS-AFAS Hybride ERP

Van Dalen Huissen gaat alle operationele bedrijfsprocessen digitaliseren en
automatiseren met AMCS-AFAS Hybride ERP. De handtekening daarvoor is
inmiddels gezet. Het bedrijf kan met de standaard software organisatiebreed zowel
de afvallogistiek als de complete administratie automatiseren, zegt senior
salesengineer Frank Dusée van de AMCS Group die PieterBas Automatisering heeft
overgenomen. ‘Mede dit was voor Van Dalen Huissen reden om voor het
geïntegreerde systeem te kiezen.’
Update redactie: kort na Van Dalen Huissen koos ook Recyclingcombinatie
Rotterdam (Reko) voor AMCS-AFAS Hybride ERP. Lees voor meer informatie deze
blogpost.

AFAS-integratie standaard onderdeel van software
Van Dalen Huissen is onder meer gespecialiseerd in beton-, puin- en
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asfaltrecycling, sloop en asbestsanering. Het bedrijf werkte met verschillende
softwarepaketten, weet Dusée. ‘Door een aantal ontwikkelingen, waaronder het
splitsen van activiteiten, zocht het bedrijf naar een ICT-systeem waarvan de
integratie met AFAS standaard onderdeel is. Van Dalen Huissen gaat met de
standaard afvalsoftware de complete afvallogistiek digitaliseren en automatiseren,
waaronder de planning van de verwerkings- en transportactiviteiten, digitaal
wegen in combinatie met de digitale weegbon en melden aan het LMA. Ook gaat
het bedrijf met AMCS-AFAS Hybride ERP de recyclingactiviteiten registreren,
inclusief de productie- en grondstoﬀenstromen, en de voorraden op het terrein.
Eﬃciëntie is een belangrijk voordeel van de keuze voor hybride ERP’, zegt hij. ‘Met
als voordeel dat de planning en administratie sneller en makkelijker kunnen
werken, en tijd besparen. De praktijk wijst uit dat bedrijven daardoor meer kunnen
doen met dezelfde mensen. Het winstpunt van digitalisering is ook dat het mes in
de papierberg kan. Dat levert een kostenbesparing op en draagt door
vermindering van transportkilometers en de CO2-uitstoot bij aan de milieudoelen
van bedrijven in de afvalindustrie.’

AMCS-AFAS Hybride ERP: negen standaard
koppelingen
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
Punselie: telefoon: (024) 358 58 20, e-mail: bart.punselie@amcsgroup.com Of volg
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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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