Activium
BEDRIJFSSOFTWARE VOOR ORGANISATIES MET UITDAGINGEN

Hoe houdt u uw bedrijfsautomatisering
up-to-date?
Worstelt u, als ondernemer, soms met
automatisering, innovatie, de juiste
softwarekeuze of veilig en verantwoord werken?
Activium

levert

persoonlijk

advies

bij

automatiseringsvraagstukken rond finance,
HRM, logistiek, projectbeheer en sales &

De basis van de oplossing die Activium

Rapportageoplossingen:

implementeert, is altijd Exact. Onze

•

Sumatra BI/OI

specialisten hebben grondige kennis van:

•
•

Microsoft Power BI
QlikView/Qlik Sense

•
•
•

Exact Online
Exact Globe
Synergy Enterprise

Naast gecertificeerd Exact-partner zijn wij
ook leverancier van diverse andere
softwareoplossingen, deze zijn o.a.:

CRM.
Real Solutions:

Aanvullende software add-ons o.a.:

•
•
•
•
•
•

X-Connector
AutoDoc
TVM (Trigger & Validation Manager)
Solution Builder
Word Merge
Orbis Task Centre

Van analyse tot projectbeschrijving, van

•

Real-Toolbox (secties)

projectmanagement tot implementatie, bij

•

Real-HRM

Warehouse Management:

iedere stap staan wij voor u klaar met onze

•

Real-CRM

•
•
•

kennis en ervaring.
De Real-producten zijn aanvullingen op
Exact als basis
Passende bedrijfssoftware ligt aan de basis
van zakelijk succes. Met de Exact
oplossingen in combinatie met add-ons
maakt u als organisatie het verschil. Gaat u
ook voor de beste bedrijfssoftware in uw
mkb-organisatie? U maakt het waar met de
vele oplossingen die Activium levert.

Exact WMS
BoxWise WMS
Transsmart

Synergy en gericht op CRM- en HRMprocessen. Real-Toolbox is dé oplossing om

LEAN & Engage Proces Modeler:

vrije velden en secties toe te voegen op alle
entiteiten binnen Synergy.

Een belangrijk hulpmiddel voor succesvolle
projecten is het inzetten van Engage Proces

Inkoopfactuurverwerking:

•
•
•

Modeler. Engage is zeer krachtig als

Scan Sys

hulpmiddel. Door het organiseren van

Elvy

workshops leggen wij de huidige en

Blue10

gewenste processen vast.

In de top 10
Activium is Partner van Exact Software. Het
team van Activium bestaat uit vijftien
specialisten. Onze kantoren zijn gevestigd in
Hoevelaken en Nieuw-Vennep en wij werken
voor klanten in heel Nederland. Activium
behoort tot de top 10 van de Exact-partners. En
dat is niet voor niets.

Eigenlijk begint alles bij het
kennismakingsproces. In goed overleg

Proces Workshops (Engage)
Bedrijfsprocessen in kaart brengen,

wordt er gekeken naar welke aanpak past

analyseren en verbeteren, dat doen we

bij uw situatie.

tijdens de Engage Proces Workshop. Dit is
een slim en praktisch hulpmiddel voor het

Soms volstaat een afspraak met een

beter begrijpen, verbeteren en delen van

consultant, maar het kan ook voorkomen

processen.

dat we eerst een vooronderzoek doen met
een geformeerd projectteam. De aanpak
wordt in samenspraak met u gekozen en

De werkwijze van Activium
Of u nu Exact Globe of Exact Synergy

kan bestaan uit verschillende fases en

Projectmanagement
MS DevOps ondersteunt het projectteam bij
een professionele uitvoering van het werk.

diensten.

Complexere projecten voeren wij uit in
kiezen voor deze aanpak om meerdere

koppelingen. De keuze voor een

(pre) Sales
Bij Activium is advies een belangrijk

softwareoplossing is niet altijd eenvoudig,

onderdeel. De stappen die we hier samen

maar met onze hulp en met ons advies

zetten, bepalen voor een groot deel het

maakt u een goede afweging. De

succes van uw investering. Wij luisteren

consultants van Activium zorgen voor een

goed naar hoe u de toekomst van uw

helder traject, een heel breed aanbod aan

organisatie ziet en wij kijken samen naar

mogelijkheden en zij hebben een vriendelijk

welke rol Activium hierin kan spelen. Zo

gezicht.

werken wij graag.

Uw organisatie goed laten werken met
software is een vak apart. Dit vak beheersen

Vooronderzoek
Tijdens het vooronderzoek vindt een goede

de experts van Activium. Elke vraag is uniek

afstemming plaats tussen u en onze

en verdient dan ook een unieke aanpak.

medewerkers. Wat heeft u nodig en hoe

Meestal komt deze aanpak neer op een mix

gaan we dit realiseren?

gebruikt, we zorgen voor de juiste
inrichting, de juiste add-ons en de juiste

van onze diensten.

sprints volgens de Scrum-methodiek. Wij
redenen, vanwege de betrokkenheid,
motivatie, grip op het budget en de
werkzaamheden. En wij kiezen deze manier
van werken vooral voor het bereiken van
een succesvol eindresultaat.
Implementatie
Onze ervaren consultants adviseren
tijdens de implementatie over de
optimale inrichting van uw processen en
systemen. De veranderingen bij een
implementatie hebben een behoorlijke
impact op de organisatie en haar
medewerkers.

Support en onderhoud

Consultancy

Tot slot

Software is belangrijk voor uw

De consultants van Activium bieden

Onze kernwaarden zijn: betrokken,

bedrijfsprocessen. Activium beseft dat als

consultancy rondom uiteenlopende

ondernemend, samenwerken en

geen ander. U krijgt daarom van ons de

softwareoplossingen. Vanzelfsprekend

vertrouwen.

maximale ondersteuning op uw investering.

beschikken wij over de benodigde

Heeft u vragen? Dan staan wij voor u klaar.

functionele en technische kennis, zodat u

Binnen de vastgestelde tijd en binnen het

het maximale rendement op uw investering

vastgestelde budget realiseren wij voor u de

in software en consultancy behaalt.

oplossing.

Bekijk de video:

Hoe? Wij werken hard voor onze klanten.

Onze recensies

anders én slimmer aan.

Trainingen en opleidingen
Activium verzorgt meerdere trainingen en
opleidingen. Zo verzorgen we een

Veel dingen pakken wij net een beetje

algemene training waarbij we met een
groep gebruikers de stof doornemen.
Natuurlijk verzorgen we ook opleidingen
op maat, hierbij besteden we meer
aandacht aan de bedrijfsspecifieke
situatie.

Hosting
Al onze softwareoplossingen bieden we ook
in de Cloud aan, zowel in een gedeelde
Cloud als in een eigen Cloud. Huidige

Lees wat onze klanten van onze diensten

Ons doel: tevreden gebruikers die met

vinden via klantverhalen op de website.

plezier gebruikmaken van de Exactomgeving.

Verder denken
Door onze ruime ervaring zetten we

Het is tijd voor krachtige software en

producten ook in om zaken op te lossen

gedegen advies. Het is tijd voor Activium.

waar u in eerste instantie misschien nog niet
aan gedacht heeft.

softwarelicenties, o.a. Office365, zijn in te
brengen.

De Wel 11B
3871 MT Hoevelaken

Haverstraat 76B
2153 GB Nieuw-Vennep

T. 088-8787000

E-mail: advies@activium.nl

